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RESUMO 

 

 
Analisador Sintático (parser) é um programa que recebe a descrição formal de uma gramática (de acordo com uma 

linguagem) e fornece como saída um código-fonte que reconhecerá cadeias (sentenças) válidas para a gramática 

(linguagem). Em alguns casos de reconhecimento de cadeias por gramáticas, ocorrem conflitos e problemas de ambi- 

güidade. Essas gramáticas representam um problema para a construção de compiladores, que determinam o código a 

ser gerado para uma instrução, examinando sua árvore sintática. Assim, se a estrutura de uma linguagem tiver mais de 

uma árvore possível, o significado dessa árvore não poderá ser determinado de maneira única. Neste trabalho, avaliaram- 

se 10 analisadores sintáticos, com o objetivo de analisá-los focando na forma com que eles trabalham ou tratam 

conflitos e ocorrência de ambigüidade no processo de reconhecimento de cadeias. Desta forma, pode-se distinguir 

dentre os analisadores sintáticos analisados quais os métodos de tratamento mais utilizados e   eficazes. 

 

Palavras-chave: Análise sintática. Gerador de analisador sintático. Ambigüidade. Compiladores. Gramática. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
Parser is a program that receives formal description of a grammar (in accordance with a language) and outputs a source 

code that will recognize valid strings (sentences) for a grammar (language). In some cases of strings recognition for 

grammars, can occurs conflicts and ambiguity problems. These grammars represent a problem for the compilers 

construction that determines the code to be generated for one instruction, examining its syntactic tree. Thus, if the 

language structure will have more than a possible tree, the meaning of this tree could not be determined in unique 

way. In this work, it is evaluated 10 parsers with the objective of analyse them; emphasizing the form they work or 

treat conflicts and ambiguity occurrence in the strings recognition process. This way, it can be distinguished among 

analysed parsers which treatment methods are most used and work  efficiently. 

 
Keywords: Syntactic analysis. Parser generator. Ambiguity. Compilers. Grammar. 

 

 

 

 

Esse  trabalho  foi  parcialmente  apoiado  pelo CNPq/Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um analisador sintático (parser) é um programa que 

recebe a descrição formal de uma gramática (de acordo 

com uma linguagem) e fornece como saída um código- 

fonte que reconhecerá cadeias (sentenças) válidas para a 

gramática (linguagem). Alguns exemplos de geradores de 

analisadores sintáticos mais conhecidos são o Yacc e o 

Bison. 

Em alguns casos de reconhecimento de cadeias por 

gramáticas, ocorrem conflitos e problemas de ambigüida- 

de. Os conflitos podem aparecer como ambigüidade de 

ações quando da construção da tabela de análise sintática. 

Os problemas também podem ser encontrados diretamente 

na gramática, que pode apresentar ambigüidade inerente. 

Neste trabalho, avaliou-se a documentação de 10 

analisadores sintáticos com licença livre. O objetivo foi 

examiná-los focando a forma com que eles verificam ou 

tratam conflitos e ocorrência de ambigüidade no processo 

de reconhecimento de cadeias. 

Optou-se pela análise de ferramentas livres por terem 

um uso maior na comunidade científica e por 

disponibilizarem o acesso à sua documentação e código 

fonte. 

 

“Em alguns casos de reconhecimento de 

cadeias por gramáticas, ocorrem conflitos e 

problemas de ambigüidade.” 

Gramáticas livres de contexto 

 

Uma gramática é composta por regras de produção ou 

regras de reescrita, por meio das quais é possível obter 

todos os elementos de uma linguagem a partir do símbolo 

inicial. Uma gramática (AHO; UILLMAN, 1986) é uma 

quádrupla, sendo definida como G = (N, T, P, S), onde: 

• N é um alfabeto de símbolos auxiliares chamados de 

não-terminais que denotam cadeias de caracteres. 

Neste artigo, símbolos não-terminais serão 

representados por letras maiúsculas; 

• T é o alfabeto no qual a linguagem é definida, cujos 

elementos são os símbolos terminais a partir dos quais 

as cadeias são formadas. Neste artigo, símbolos 

terminais serão representados por letras minúsculas; 

• P é o conjunto de regras ou de produções da forma 

A  w, onde A N e w  (N U T)* que especificam 

de que maneira os símbolos, os não-terminais e 

terminais podem ser combinados para formar as 

cadeias; 

• S é um símbolo não-terminal distinto, chamado 

símbolo inicial, a partir do qual toda derivação é 

iniciada, com S  N. 

 
Um gerador para um analisador sintático é uma 

ferramenta que lê uma especificação de gramática e converte- 

a em um programa (como exemplo, Java ou C) que possa 

reconhecer se um determinado texto pertence a uma 

gramática especificada. 

 
 

 
Este artigo está organizado como segue. A seção 2 

apresenta conceitos inerentes ao trabalho. A seção 3 mostra 

os resultados encontrados com as ferramentas analisadas. 

A seção 4 sumariza os resultados e apresenta uma 

comparação entre eles. As conclusões são apresentadas na 

seção 5. 

 
GRAMÁTICAS E AMBIGÜIDADE 

 

Esta seção apresenta algumas definições sobre os 

temas utilizados neste trabalho. Inicialmente, são abordados 

os conceitos referentes a gramáticas livres de contexto e 

ambigüidade. A seguir, definições sobre a técnica de back- 

tracking  são abordadas. 

Ambigüidade de gramática 

 

Uma gramática é ambígua quando, a partir dela, uma 

cadeia pode dar origem a pelo menos duas árvores sintáticas 

distintas ou, equivalentemente, se possuir mais de uma 

derivação mais à esquerda ou mais à direita. Essas 

gramáticas representam um problema para a construção de 

compiladores, na qual determinam o código a ser gerado 

para uma instrução examinando sua árvore sintática. Assim, 

se a estrutura de uma linguagem tiver mais de uma árvore 

possível, o significado dessa árvore não poderá ser 

determinado de maneira única. Este problema pode ser 

representado em linguagens de programação como Pascal 

(BRAND, 2002). Considerando a entrada da sentença “ar- 

ray[1..10] of integer” a escala 1..10 pode ser representada 
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por duas maneiras diferentes: 

• qualquer número real 1. seguido por outro número 

real .10; 

• como inteiro 1 seguido por um operador .. seguido 

por um inteiro 10. 

 

Para encontrar uma solução correta o analisador deve 

saber o processo de declaração de um array em Pascal. 

Uma gramática para expressões pode ser dada por 

suas regras: 

E  E + E | E - E | E / E | E * E | id 

id  0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

 
A cadeia 9 - 5 + 1 * 2 pode ter mais de uma derivação 

a partir do símbolo inicial E e suas árvores são mostradas 

na figura 1. 

 

“Um gerador para um analisador sintático é 

uma ferramenta que lê uma especificação de 

gramática e converte-a em um programa que 

possa reconhecer se um determinado texto 

pertence à uma gramática especificada.” 
 

 
Essa gramática possui dois problemas de 

ambigüidade: dupla recursividade de regras e precedência 

de operadores (AHO; UILLMAN, 1986). 

Para eliminar a ambigüidade da gramática, elimina-se 

inicialmente a dupla recursividade de suas regras deixando-a 

com apenas uma recursividade por regra. Para isto utiliza-se 

o método conhecido como regra de eliminação de 

ambigüidade (LOUDEN, 2004), recurso empregado para 

corrigir a ambigüidade sem alterar a linguagem da gramática, 

acrescentando-se um novo não-terminal a esta. Podem-se 

criar várias combinações de regras, algumas recursivas à 

esquerda, outras à direita. O problema da precedência entre 

operadores de mesmo nível pode ser resolvido selecionando- 

se a recursividade à esquerda para operadores com 

precedência à esquerda e usando-se recursividade à direita 

caso o operador tenha precedência à direita. 

A gramática não ambígua correspondente é mostrada 

a seguir. 

E  E + T | E - T | T 

T  T / F | T * F | F 

F  id 

 

 
FIGURA 1 - Árvores de derivação para a cadeia 9 – 5 + 1 * 2. 

 
De maneira geral, o mecanismo de inambigüação para 

linguagens livres de contexto é um procedimento que es- 

colhe de uma gama de possíveis árvores de análise sintáti- 

ca para uma sentença a mais apropriada de acordo com 

alguns critérios. 

Citam-se como algumas regras de inambigüação 

(KLINT;VISSER, 1994): 

• regras de inambigüação: preferência para o casamento 

mais longe, preferência por palavras-chave em vez dos 

identificadores; 

• regras de desambigüação para gramáticas livres de 

contexto: precedência entre relações de operadores, 

recursividade das regras, ambigüidade disjuntiva e 

conjuntiva; 

• regra de desambigüação para semântica estática: tipos 

ou regras de dependência de declarações. 

 
Ambigüidade em analisadores sintáticos (conflitos) 

 

Desambigüação também pode ser definida em termos 

da ação de um analisador sintático (KLINT; VISSER 1994), 

ou pode ser entendida independentemente do método de 

análise usado. Uma das distinções que deve ser feita 

quando se trata de ambigüidade está entre o conflito que 

existe em um analisador sintático (descendente, 

ascendente) e uma gramática ambígua. 

A forma mais utilizada para a execução da análise 

sintática é por meio das tabelas de análise sintática. Essas 

tabelas possuem tanto símbolos terminais quanto não- 

terminais, que servirão de guia para o analisador sintático 

escolher qual a ação e por qual regra de produção seguir 

durante uma derivação. Os analisadores sintáticos 

ascendentes (bottom-up) são conhecidos como métodos 

de empilhar e reduzir. Duas ações são possíveis em um 

analisador sintático ascendente (AHO; UILLMAN,1986): 

• empilhar: pode ocorrer quando existe uma transição 
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com um terminal a partir do estado corrente (o estado 

da cadeia de entrada); 

• reduzir: quando existe um item completo B  ß¹ no 

estado corrente. 

 
Com isso podem surgir problemas, com relação à 

execução das ações. São eles: 

1. Conflito empilhar/reduzir: o analisador sintático não 

consegue decidir se empilha o próximo símbolo da 

entrada, ou se reduz para uma regra já disponível. 

2. Conflito reduzir/reduzir: o analisador sintático pode 

realizar uma redução para duas regras distintas. 

 

“Uma das distinções que deve ser feita 

quando se trata de ambigüidade está entre 

o conflito que existe em um analisador 

sintático (descendente, ascendente) e uma 

gramática ambígua.” 

 
Nesses analisadores a tabela de análise sintática é 

construída com base no autômato finito determinístico de 

itens. Com isso, uma gramática só poderá ser executada 

por um determinado tipo de analisador sintático se na cons- 

trução da tabela de análise sintática, não ocorrerem 

conflitos (empilhar/reduzir ou reduzir/reduzir), ou seja, para 

cada linha da tabela só é permitida uma única ação. 

 
Processo de Backtracking 

 

O processo de Backtracking (MCNAUGHTON, 1993) 

ocorre quando, ao se analisar sintaticamente uma cadeia, 

tem-se mais de um caminho para completar a árvore de 

análise sintática. O procedimento a ser feito é ou iniciar o 

processo novamente ou voltar até algum estágio anterior 

na construção da árvore. 

 
RESULTADOS 

 

Nesta seção estão relacionados alguns analisadores 

sintáticos e a forma com que eles tratam ou respondem à 

ocorrência de ambigüidade, tanto com relação a gramáti- 

cas ambíguas quanto à ocorrência de conflitos. 

 

Yacc 

 

Yacc (Yet Another Compiler Compiler) (JOHNSON, 

2006) é um gerador de analisador sintático escrito em C. Ele 

usa gramáticas LALR (1) com regras de desambigüação. O 

Yacc detecta os conflitos de ambigüidade (empilhar/redu- 

zir ou reduzir/reduzir) e mesmo assim gera um analisador 

sintático. A escolha que o Yacc faz em uma dada situação é 

chamada regra de desambigüação. Geralmente, o Yacc uti- 

liza duas regras: 

• Regra 1: em um conflito empilhar/reduzir, o padrão é 

optar pelo empilhar. 

• Regra 2: em um conflito reduzir/reduzir, o padrão é 

optar pelo reduzir utilizando a primeira regra da entrada. 

 
Yacc sempre relata ao usuário o número de conflitos 

empilhar/reduzir e reduzir/reduzir resolvidos pelas regras 1 

e 2. Yacc pode ser empregado para criar analisadores 

sintáticos, usando C e C++. 

 

 

“O Yacc detecta os conflitos de ambigüidade 

(empilhar/reduzir ou reduzir/reduzir) e mesmo 

assim gera um analisador sintático.” 
 

 

Yacc resolve o problema de gramáticas ambíguas 

(como precedência e associatividade de operadores), com 

o uso de palavras-chave: %left, %right, ou %nonassoc. A 

palavra-chave %prec muda o nível da precedência asso- 

ciado com uma regra gramatical particular, isso porque 

alguns operadores (unário ou binário) têm a mesma repre- 

sentação simbólica, mas com diferentes precedências. 

 
Bison 

 

Bison (DONNELLY; STALLMAN, 2006) é um gera- 

dor de analisador sintático que trabalha com gramáticas 

LALR (1), compatível com o Yacc. O analisador sintático 

gerado é em C e trabalha sobre Win32, MSDOS, Linux e 

outros sistemas operacionais. 

Em termos de tratamento de ambigüidade e conflitos, 

basicamente, para cada estado da máquina, o analisador 

verifica o próximo token para decidir se a ação deve 

 
 

 

¹ Item usado pela gramática para uma ação de redução. 
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carregar o token ou reduzi-lo por alguma regra. Ocorrem 

conflitos empilhar/reduzir ou reduzir/reduzir se o Bison 

não pode decidir qual regra deve ser escolhida. Assim, a 

precedência de regras permite resolver esses  conflitos. 

Quando existe um conflito empilhar/reduzir, Bison 

compara a precedência do token a ser deslocado com a 

precedência da regra a ser reduzida. Aquela que tiver mai- 

or precedência será escolhida. 

O Bison resolve um conflito reduzir/reduzir escolhen- 

do a regra que aparece primeiro na gramática. Todo conflito 

reduzir/reduzir, segundo Donnelly e Stallman (2006) deve 

ser estudado e eliminado. 

 
Grammatica 

 

Grammatica (CEDERBERG, 2006) é um gerador de 

analisador sintático para as linguagens C# e Java, que usa 

como base gramáticas LL (k), podendo solucionar 

algumas ocorrências de ambigüidade verificando alguns 

tokens à frente. Quando essa técnica não for possível 

aplicar, a ambigüidade será detectada pelo Grammatica e 

informada para o usuário, que deve então reescrever a 

gramática. 

 
Lemon 

 

O analisador sintático Lemon (HIPP, 2006) é um 

gerador para a linguagem C. É do tipo LALR (1), mais 

rápido que os analisadores sintáticos Yacc e Bison, mas 

não é compatível com eles. O Lemon faz o tratamento da 

ambigüidade exatamente como o Yacc e o Bison. 

Assim como nos geradores de analisador sintático 

Yacc e Bison, o Lemon permite uma medida de controle 

sobre a resolução do conflito do analisador sintático 

usando regras de precedência. O valor da precedência 

pode ser atribuído para qualquer símbolo terminal por meio 

de palavras-chave como: %left, %right ou %nonassoc. 

A seguir é descrita a forma com que o Lemon resolve 

os conflitos. 

Conflitos empilhar/reduzir são resolvidos como segue: 

• se o símbolo a ser deslocado ou na regra a ser  

reduzida falta a informação da precedência, então re- 

solve em favor da ação empilhar, mas reporta um 

conflito; 

• se a precedência do símbolo a ser deslocado é maior 

 

que a precedência da regra a ser reduzida, então 

resolve em favor da ação empilhar. Nenhum conflito é 

relatado; 

• se a precedência do símbolo a ser deslocado é menor 

que a precedência da regra a ser reduzida, então resolve 

em favor da ação reduzir. Nenhum conflito é relatado; 

• se os precedentes são os mesmos e o símbolo do 

deslocamento é direito-associativo, então resolve em 

favor da ação empilhar. Nenhum conflito é relatado; 

• se os precedentes são os mesmos e o símbolo do 

deslocamento é esquerdo-associativo, então resolve 

em favor da ação reduzir. Nenhum conflito é relatado; 

• caso contrário, resolve o conflito em favor da ação 

de empilhar e reporta o conflito. 

 
Conflitos reduzir/reduzir são resolvidos como segue: 

• se na regra a ser reduzida falta a informação, então 

resolve em favor da regra que aparece em primeiro na 

gramática e reporta o conflito; 

• se ambas as regras têm precedência e a precedência 

é diferente, então resolve em favor da regra com maior 

precedência e não reporta o conflito; 

• caso contrário, resolve o conflito reduzindo-se pela 

regra que aparece primeiramente na gramática e repor- 

ta o conflito. 

 
Coco/R 

 

O gerador de compiladores Coco/R (MOSSENBOCK; 

WOB; LOBERBAUER, 2006) trabalha com gramáticas de 

atributos de uma linguagem fonte e gera um analisador 

sintático para ela. Há versões para C#, Java, C++, Delphi e 

Modula-2. O analisador sintático usa o algoritmo LL(1) e 

conflitos de ambigüidade são solucionados pela verificação 

de vários símbolos à frente ou por meio de verificação 

semântica. Dessa forma, pode-se dizer que o analisador 

sintático Coco/R aceita gramáticas LL(k) para um valor 

qualquer de k. 

 
Accent 

 

O analisador sintático Accent (A Compiler Compiler 

for the Entire Class of Context free Grammars) (SCHROER, 

2006) pode processar todas as gramáticas livres de contexto 

sem  nenhuma  restrição  isto  inclui  também gramáticas 
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ambíguas. O usuário pode controlar essas ambigüidades 

mediante notações. O Accent é um gerador de analisador 

sintático baseado em uma combinação dos algoritmos de 

Earley e LL (EARLEY, 1970; AHO; ULLMAN, 1986). O 

analisador sintático é escrito em C e gera código para C, 

sendo o compilador C usado para compilar o código e 

criar o programa objeto. 

O Accent evita os problemas de análise sintática LALR 

(conflitos empilhar/reduzir e reduzir/reduzir) e análise 

sintática LL (restrições com relação a regras recursivas à 

esquerda). 

Esse analisador faz uso de duas classes distintas de 

ambigüidade, que são chamadas de ambigüidade disjuntiva 

e conjuntiva, as quais serão descritas a seguir, conforme 

Schroer (2006). 

 
Ambigüidade disjuntiva 

 

Em caso de ambigüidade disjuntiva um mesmo peda- 

ço de texto pode ser processado por diferentes alternati- 

vas para um mesmo não-terminal. Na gramática: 

 
M  A | B 

A  x (saída a) 

B  x (saída b) 

 
A entrada x pode produzir a saída a ou a saída b. Isto 

porque ambas as alternativas para M (A e B) podem ser 

aplicadas. Se mais de uma alternativa puder ser apli- cada, 

Accent selecionará a última. Isto é, no exemplo, B é 

selecionado e b será a  saída. 

O usuário pode controlar a seleção das alternati- vas. 

Cada alternativa tem uma determinada prioridade. Em 

caso de conflitos, uma alternativa com maior priori- dade 

é selecionada. A prioridade padrão para uma alter- nativa 

é um número, contando as regras e começando com 1. 

Uma prioridade pode ser definida por uma notação %prio 

N, no final das regras, sendo N a prioridade desta. Por 

exemplo: 

 
M  A %prio2 

M  B %prio1 

 
A primeira alternativa tem maior prioridade e será 

selecionada nos casos de conflitos. 

Ambigüidade conjuntiva 

 

Considerando: 

 

M  A B 

A  x (saída short A) 

A  xx (saída long A) 

B  x (saída short B) 

B  xx (saída long B) 

 
A entrada xxx pode ser dividida em duas maneiras dife- 

rentes para combinar o lado direito de M: um único x reco- 

nhecido como A seguido por um par xx reconhecido como B, 

ou por um par xx reconhecido como A seguido por um único 

x reconhecido como B. Neste exemplo a saída é: 

 
short A 

long B 

 
No segundo caso a saída seria: 

 

long A 

short B 

 
O Accent resolve tal ambigüidade selecionando uma de- 

rivação mais curta para a última escolha. Com isso, a produção 

B será escolhida para o conflito. Entretanto, assim como na 

ambigüidade disjuntiva o usuário pode selecionar uma opção 

diferente. As notações %short ou %long podem preceder a 

derivação. A definição M  A %short B resulta em 

 
long A 

short B 

 
A definição M  A %short B resulta em 

 

short A 

long B 

 
Gold 

 

O gerador de analisador sintático Gold (COOK, 2006) é 

um moderno analisador sintático bottom-up, que utiliza o 

algoritmo LALR para análise das linguagens e um autômato 

finito determinístico para identificar diferentes classes    de 
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tokens. Gold é o acrônimo para Grammar Oriented Language 

Developer. 

O conjunto de lookahead é usado pela construção do 

algoritmo LALR para determinar quando reduzir por uma 

regra. Quando uma configuração está completa - (por exem- 

plo, o cursor está após o último símbolo), o algoritmo LALR 

reduz a regra para cada símbolo no conjunto. Esta 

informação é armazenada enquanto uma série de ações de 

redução acontece no estado LALR. Quando um símbolo é 

lido pelo algoritmo LALR, observa o símbolo no estado atual 

e então executa a ação associada. 

A partir da versão 2.4, o analisador sintático Gold fixa 

automaticamente conflitos empilhar/reduzir pela redução 

quando o conflito ocorrer. Este é o mesmo comportamento 

do compilador Yacc. Caso o erro seja causado pela 

ambigüidade da gramática, o Gold sugere que esta seja 

modificada para resolver o conflito. 

 
Ratatosk 

 

Ratastosk (MOGENSEN, 2006) é um gerador de 

analisador sintático SLR em Gofer (uma variante Haskell) 

que gera analisadores sintáticos para uma sintaxe livre de 

contexto. O gerador de analisador sintático escolherá a 

técnica de backtracking sobre o conflito (empilhar/reduzir e 

reduzir/reduzir). Com isso uma linguagem SLR poderá ser 

analisada, com o custo extra de tempo de execução. 

Os analisadores sintáticos gerados funcionarão mesmo 

se existirem conflitos na tabela de análise sintática. Será 

selecionada a técnica de backtracking sobre as possíveis 

ações do analisador sintático. Primeiramente, ele tenta a ação 

empilhar, então tenta qualquer ação de redução pela produção 

na ordem em que ela aparece na gramática. 

 
LLgen 

uma maior complexidade do analisador sintático que o 

LLgen pode construir. Os conflitos podem ser resolvidos 

pela reescrita da gramática ou pelos tratamentos clássicos 

de conflitos sendo eles: 

• conflito pode ser resolvido adicionando uma condi- 

ção if em frente da primeira produção em que existe o 

conflito. Isso consiste em adicionar %if seguido por 

uma expressão em C entre parênteses. LLgen avaliará 

essa expressão sempre que o token for encontrado no 

momento em que o conflito for detectado, dessa forma 

o conflito será resolvido dinamicamente. Se o valor de 

expressão não for zero, a primeira produção do conflito 

será escolhida, senão uma das restantes será escolhida; 

• uma outra alternativa para resolver o conflito é o uso 

de palavras-chave como: %prefer ou %avoid. A palavra 

chave %prefer é equivalente ao comportamento para 

%if (1). A palavra chave %avoid é equivalente para 

%if (0). 

 

Um conflito repetitivo pode ser resolvido adicionan- 

do-se uma condição while à direita. Essa condição consiste 

em %while seguido por uma expressão em C entre parênte- 

ses. 

 
Yappy 

 

Yappy (Yet Another LR(1) Parser Generator for 

Python) (REIS; MOREIRA 2006) fornece um analisador 

léxico e um gerador de analisador sintático LR para 

aplicações Python. Yappy constrói tabelas de análise 

sintática SLR, LR(1) e LALR (1). Algumas gramáticas 

ambíguas podem ser manipuladas se a informação de 

propriedade e associatividade é fornecida. O Yappy também 

pode ser útil para o ensino de técnicas de análise sintática 

LR. 

 
Como LLgen (JACOBS, 2006) gera um analisador 

sintático descendente recursivo sem backtracking, ele é 

capaz de determinar o que fazer em qualquer situação baseado 

no símbolo corrente de entrada. 

Infelizmente, não pode ser feito para todas as gramáticas. 

O LLgen pode ser usado para criar reconhecedores para 

Pascal, C e Modula-2 e foi escrito em C. 

Uma das causas para os conflitos pode ser a ambigüidade 

da gramática, ou ainda  porque  a gramática  pode requerer 

A resolução de conflito dá-se da seguinte forma: se uma 

gramática for ambígua, a ação de conflitos do analisador 

sintático será gerada. O analisador sintático testa o tipo de 

conflito: se o conflito for de ambigüidade na gramática, apenas 

a informação da precedência e de associatividade será usada 

para a resolução de conflito empilhar/reduzir. Caso contrário, 

o conflito será resolvido de maneira padrão (como o 

analisador sintático Yacc): 

• no caso de conflito empilhar/reduzir, se a informação 

de  precedência/associatividade  está  disponível, tenta 
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usá-la; senão o conflito é resolvido em favor do empilhar; 

• no caso de conflito reduzir/reduzir, a primeira regra 

listada será escolhida. 

 
DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são agrupados os resultados do 

levantamento de ferramentas, sumarizando e comparando as 

informações sobre os analisadores sintáticos examinados. O 

quadro 1 apresenta um comparativo entre eles. 

Pode-se perceber que a maioria dos analisadores 

sintáticos pesquisados usa o algoritmo LALR. 

O gerador de analisador sintático Yacc é uma referência 

para os outros projetos de geradores. A maior parte dos 

analisadores pesquisados utiliza, baseia-se ou pelo menos 

menciona as técnicas empregadas pelo Yacc. 

Percebe-se que os analisadores sintáticos têm 

implementado ou a forma padrão de tratamento de 

ambigüidade ou esse tratamento é feito por meio de uma 

técnica que possibilita a ação em conjunto com o usuário do 

analisador sintático. Este deve incluir na gramática de entrada 

especificações relacionadas à precedência, associatividade 

ou outro tipo de informação relacionada pelo uso de palavras- 

chave predefinidas. 

 

 Tipo Linguagem Conflitos Ambigüidade de Gramática 

Yacc LALR(1) Escrito em 

para C e C++. 

C, gera Detecta. Resolve o problema da ambigüidade de forma 

padrão ou com o uso de palavras-chave que 

especificam as precedências de suas regras. 

Bison LALR(1) Gera para C. Detecta. Resolve o problema da ambigüidade de forma 

padrão ou com o uso de palavras-chave que 

especificam as precedências de suas regras. 

Grammatica LL(k) Gera para C# e Java. Detecta e 

reporta ao 

usuário. 

Problemas com gramáticas 

reportados ao usuário. 

ambíguas são 

Lemon LALR(1) Gera para C. Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve o problema da ambigüidade de forma 

padrão ou com o uso de palavras-chave que 

especificam as precedências de suas regras. 

Coco/R LL(1) Gera para C#, Java, 

C++, Delphi e Modula-

2. 

Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve o problema por verificação de vários 

símbolos à frente. 

Accent Earley e LL Escrito em C e gera 

para C. 

Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve ambigüidades com duas classes de regras 

(disjuntiva e conjuntiva) que especificam as 

prioridades das regras. 

Gold LALR(1) Não encontrado. Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve o problema da ambigüidade de forma 

padrão e sugere modificação na gramática para 

resolver o problema. 

Ratatosk SLR Escrito em Gofer, gera 

para Gofer. 

Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Tenta uma ação empilhar, depois qualquer ação  de 

redução pela produção na ordem em que ela 

aparece na gramática. 

LLgen LL Escrito em C, e gera 

para Pascal, C e 

Modula-2. 

Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve o problema da ambigüidade com o uso de 

palavras-chave que especificam as precedências 

de suas regras. 

Yappy SLR, LR(1) 

LALR(1) 

Gera para, Python. Detecta e 

resolve os 

conflitos. 

Resolve o problema da ambigüidade com o uso de 

palavras-chave que especificam as  precedências de 

suas regras. 

QUADRO 1 - Comparativo entre os analisadores sintáticos pesquisados. 
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“O gerador de analisador sintático Yacc 

é uma referência para os outros 

projetos de geradores.” 
 

 

 
CONCLUSÕES 

 

A ambigüidade é, de maneira geral, um problema 

para o processo de geração de um analisador sintático. As 

gramáticas com essa característica (seja inerente ou pela 

geração de uma tabela de análise sintática com conflitos) 

representam um problema para a construção de 

compiladores. Se a estrutura da linguagem para a qual o 

compilador gerará o código tiver mais de uma árvore 

possível, o significado dessa árvore não poderá ser 

determinado de maneira única. 

Dessa forma, o tratamento para a ambigüidade é foco 

quando se elabora um analisador sintático. 

Por meio do estudo e observações de algumas das 

ferramentas para geração de analisador sintático 

existente, pode-se perceber que o poder computacional 

dos analisadores sintáticos se restringe aos conflitos 

ocasionados pela gramática de entrada, ou seja, um 

analisador sintático é mais poderoso quando ele tem um 

número menor de gramáticas que ocasionam conflitos 

durante a construção da tabela de análise sin- tática. 

Portanto, este é um ponto que merece atenção por parte 

dos  desenvolvedores. 

Este estudo proporcionou aos pesquisadores um  au- 

mento do entendimento da relação entre os analisadores 

sintáticos, os conflitos ocasionados por estes e a 

desambigüação. Esta pesquisa auxiliou também na 

compreensão de todo o problema que a ambigüidade acarreta, 

e sua interação com o formalismo de definição de gramáticas. 

Das dez ferramentas consideradas, a maioria utiliza o 

algoritmo de análise sintática LALR e o analisador sintático 

Yacc como referência. Percebeu-se, também, que os 

analisadores sintáticos têm implementadas basicamente duas 

formas de tratamento para conflitos ou ambigüidades. Uma 

delas é a forma padrão para conflitos empilhar/reduzir e redu- 

zir/reduzir. Outra forma de tratamento é a ação em conjunto 

com o usuário do analisador sintático. O usuário deve incluir 

na gramática de entrada as especificações com o uso de 

palavras-chave predefinidas para tratar a ambigüidade    da 

gramática. 

 

“Se a estrutura da linguagem para a 

qual o compilador gerará o código tiver 

mais de uma árvore possível, o significado 

dessa árvore não poderá ser 

determinado de maneira única.” 
 

 
Como objeto de trabalhos futuros pretende-se ampliar o 

número de ferramentas analisadas, incluindo ferramentas 

comerciais ou livres. 
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RESUMO 

 

 
Este artigo tem por finalidade apresentar algumas reflexões sobre a questão do letramento e suas relações com o processo de 

alfabetização e educação formal, sob o enfoque das teorias sociointeracionistas, da diversidade lingüístico-cultural e do 

desenvolvimento cognitivo. Em um primeiro momento, procurou-se discutir a origem do termo letramento, suas implicações 

teóricas e a dificuldade de se estabelecer uma única definição para esse vocábulo, ora pelo fato de alguns autores identifica- 

rem, como se verá, equivocadamente, seu conceito com o de alfabetização, ora porque outros os considerem conceitos 

dissociáveis e independentes. Abordaram-se, ainda, o caráter ideológico e ambíguo da terminologia “analfabetismo funcio- 

nal”, os graus ou níveis de letramento e questões relacionadas ao estudo dos gêneros discursivos como objeto de ensino- 

aprendizagem de língua materna. 

 

Palavras-chave: Letramento. Analfabetismo. Níveis de letramento. Gêneros discursivos. Língua materna. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This article aims to offer some reflections on literacy issue and its relations with the process of literacy and formal education, 

under the focus of sociointeractionist theories, linguistic and cultural diversity and cognitive development. At first, it tries to 

discuss the origin of the literacy term, their theoretical implications and the difficulty of establishing a single definition for 

that word, either because of some authors identify, as it is seen, skewing, with its concept of literacy, either because they 

consider them separable and independent concepts. It was also discussed the ideological character and ambiguous 

terminology of "functional illiteracy", the degrees or levels of literacy and issues related to the study of gender discourse as 

the object of teaching-learning of mother tongue. 

 

Keywords: Literacy. Illiteracy. Levels of literacy. Discursives genres. Mother tongue. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações socioeconômicas, políticas, 

históricas e/ou culturais provocam o surgimento de novos 

conceitos e/ou termos – às vezes pseudoconceitos – para 

designar fenômenos recém-surgidos e que ainda se 

encontram em processo de recepção e compreensão pela 

sociedade na qual se inserem. Desse modo, a adoção do 

vocábulo letramento vem atender aos chamados de uma 

nova realidade, já que só recentemente a sociedade brasileira 

passou  a  preocupar-se  com  o  desenvolvimento de 

estar mais próxima de alfabetização e não de letramento, 

fato que acaba acarretando outro problema em relação a 

essa terminologia, já que a concepção de sujeito alfabetizado 

nos países que se valem do termo literacy² parece estar um 

pouco distante daquela adotada atualmente no     Brasil. 

 

“[...] a concepção de sujeito alfabetizado nos 

países que se valem do termo literacy parece 

estar um pouco distante daquela adotada 

atualmente no Brasil.” 

habilidades para se utilizar a leitura e a escrita nas práticas    

sociais e  não  somente com  o  saber ler  e   escrever 

automatizado. Contudo, essa mudança de paradigma traz 

consigo problemas de delimitação de sentido e definição e, 

conforme se observará adiante, também de mensuração. 

Antes, porém, de se discutir as definições do termo 

letramento, é preciso esclarecer a origem dessa palavra e a 

dificuldade de se estabelecer um conceito ou acepção mais 

adequados. 

Conforme exposto, trata-se de um vocábulo cujo 

significado continua pouco elucidado, mas já é possível 

encontrar definições para sua utilização, embora ainda 

apresentando problemas no que se refere a uma delimitação 

de sentido mais precisa, no Dicionário Houaiss¹. 

Segundo Soares (2003, p. 17), letramento seria a 

tradução para o português da palavra inglesa literacy, que 

etimologicamente se origina da forma latina littera, cujo 

significado é letra. 

Ao latim littera foi adicionado o sufixo -cy, que expressa 

“estado” ou “condição”, para formar o vocáculo inglês 

literacy. Parece que do mesmo modo se fez em português, 

ou seja, ao radical letra- foi acrescentado o sufixo -mento, 

formando assim o neologismo. 

Embora letramento seja equivalente, no Brasil, ao termo 

literacy, trata-se de palavras que apresentam conceitos 

distintos, uma vez que o vocábulo inglês significa “ability 

to read and write”, ou seja “capacidade ou habilidade para 

ler e escrever”, de acordo com o Oxford, e não “condição 

ou estado” resultante da utilização da leitura e da escrita 

nas práticas sociais. Assim, a acepção de literacy  parece 

Isso ocorre porque, ainda que atualmente questões 

relacionadas à capacidade de leitura e interpretação de tex- 

tos e do uso proficiente da leitura e da escrita preocupem 

tanto países periféricos ou em desenvolvimento, como o 

Brasil, quanto países ricos e desenvolvidos, como os EUA, 

França e Alemanha, percebe-se que existem diferenças sig- 

nificativas no que se refere às exigências de letramento 

entre eles, já que se trata de realidades bastante diversas. 

É preciso considerar, portanto, que os níveis ou graus 

de letramento variam de um país para outro e diferem até 

mesmo de uma região para outra dentro de um mesmo país, 

desse fato também advém a complexidade em se delimitar 

de maneira mais clara o conceito de letramento. 

Esse vocábulo foi definido pela primeira vez na litera- 

tura educacional, em oposição a alfabetização, no final da 

década de 1980, por Tfouni (1988), em seu livro Adultos 

não-alfabetizados: avesso do avesso. Anteriormente já 

havia sido utilizado por Kato (1986) em sua obra No mundo 

da escrita: uma perspectiva psicolingüística, sem, contu- 

do, esclarecer-se seu significado. 

Faz-se necessário ressaltar que, em razão dessa difi- 

culdade de conceituação e ainda de critérios confiáveis 

para mensurar o letramento ou letramentos, não existe até 

o momento um consenso entre os pesquisadores do tema 

sobre a melhor definição para o termo, comprometendo 

até mesmo a distinção entre este e alfabetização, o que 

acaba fazendo com que alguns menos atentos, 

equivocadamente, os utilizem como se tratando do mesmo 

 
 

 

¹   Letramento s.m. 1 ant.  representação da linguagem falada por meio   de sinais; escrita 2 PED m.q. ALFABETIZAÇÃO (processo) 3 (déc.   
1980) PED conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito. ETIM letrar (letra + 

-ar) + -mento; nas acp. PED por infl. Do ing. literacy. 
2      Em Portugal,  utiliza-se  literacia, palavra  cuja raiz  é a mesma de  literacy e do latim  littera  e que etimologicamente está mais próxima       
do  termo inglês. 
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processo, dispensando muitas vezes até a adoção de nova 

terminologia. 

Embora as tentativas de se conceituar o novo termo 

ressaltem a falta de consenso entre muitos autores, a 

definição mais difundida atualmente é a apresentada por 

Soares (2001, p. 18): 

 
Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever: o estado ou condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como conse- 

qüência de ter-se apropriado da escrita. 

 
 

Assim, de acordo com essa autora, letramento seria re- 

sultado ou conseqüência do processo de alfabetização, daí 

por que, embora expressem concepções distintas e não sejam, 

obviamente, termos sinônimos, não podem ser dissociados. 

Outro fator que reforça a distinção entre esses termos é que, 

enquanto se utiliza analfabeto em oposição a alfabetizado, 

não é possível, de maneira análoga, aplicar a mesma relação 

entre letrado e iletrado, já que conforme Tfouni (2004, p. 23) 

não existe “grau zero de letramento” ou “iletramento”, pois 

todo sujeito, independentemente de condição 

socioeconômica ou intelectual, faz algum tipo de uso da escrita 

e de sua prática social³. 

Com base, ainda, na definição de letramento concebida 

por Soares (2001, p. 18), Bagno (2002, p. 52) argumenta que, 

contrariamente ao que vem acontecendo atualmente, o ensino 

de língua materna em nossas instituições de ensino deveria 

ter por finalidade envolver o sujeito em práticas sociais 

próprias da cultura letrada e elevar, conseqüentemente, a 

condição de letramento de nossos alunos. Para esse autor 

(2002), ensinar a ler e a escrever não torna um indivíduo mais 

letrado se este não for inserido de maneira ativa em situações 

que exijam o uso social da leitura e da escrita. 
 

“[...] enquanto se utiliza analfabeto em 

oposição a alfabetizado, não é possível, de 

maneira análoga, aplicar a mesma relação 

entre letrado e iletrado [...]” 
 

 

 
Ademais, o  desenvolvimento das condições   de 

letramento dos sujeitos deveria passar não somente pelo 

trabalho contextualizado da leitura e da escrita na disciplina 

de língua materna, mas também por atividades realizadas 

em outras disciplinas. 

Então, diante desse novo fenômeno, o papel da leitura e 

da escrita no mundo contemporâneo deveria ser enfatizado; 

além disso, estratégias e mecanismos de aprendizagem 

visando capacitar o aluno a construir o sentido dos textos 

deveriam merecer mais atenção em nossas salas de aula. 

É importante salientar por fim que as controvérsias acerca 

do conceito de letramento e das dificuldades empíricas de 

sua mensuração, em vez de constituírem falta de consenso 

acerca da nova problemática que se manifesta ou propostas 

de discussões sem fundamento, surgem como ferramentas 

de suma importância para o debate em torno das condições 

de letramento no Brasil e como esse novo conceito vem sendo 

compreendido por educadores, instituições de ensino, 

Governo e sociedade de modo geral. 

 
DOMÍNIO DA ESCRITA E GRAUS DE LETRAMENTO 

 

Não é possível afirmar-se que em uma sociedade de 

cultura escrita existam sujeitos iletrados, já que se 

pressupõe que, ainda que não se queira, qualquer indivíduo 

encontra-se constantemente exposto a materiais escritos, 

nem é coerente a idéia de que se possa separar em dois 

grupos de sujeitos, ou seja, os letrados e os iletrados, uma 

vez que em uma sociedade letrada e “grafocêntrica” não 

exista o “grau zero” de letramento. 

Assim, faz-se necessário considerar-se a existência 

de níveis ou graus de letramento, dependendo da 

capacidade individual maior ou menor de domínio da escrita 

e de seus usos sociais e levando-se em conta a consciência 

que esses indivíduos têm da finalidade da linguagem. 

Surge daí, porém, a dificuldade de se estabelecer quais 

seriam esses níveis de letramento e de que forma classificar 

os indivíduos com base nesses  níveis. 

Conforme observado anteriormente, a partir da década 

de 1990, o IBGE, seguindo critérios da Unesco, passou a 

adotar também a quantidade de anos de escolarização como 

parâmetro de mensuração do nível de alfabetismo da 

população. Apoiado nesse dado, Ferraro  (2002, p. 18-19) 

 
 

 

3  Mesmo o indivíduo que não sabe ler nem escrever, segundo Tfouni, de alguma maneira faz uso da escrita quando se relaciona com outros   atores 
sociais, seja pedindo que outro leia para ele uma carta ou bula de remédio, seja tentando chegar a algum bairro da cidade, o qual ele    ainda não 
conheça, ou  mesmo relatando um  fato ou  acontecimento    a  alguém. 
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propõe a gradação do processo de letramento em quatro 

níveis ou graus, determinados pelo tempo de freqüência da 

educação formal. 

Assim, segundo esse autor, o nível 1, ou “o mínimo 

dos mínimos”, reuniria todos os indivíduos que afirmam ter 

1 a 3 anos de escolaridade. Já no nível 2, denominado de 

“mínimo operacional”, seriam classificados os indivíduos 

que concluíram a 4.ª série, mas não ultrapassaram a 7.ª série 

do ensino fundamental. No nível 3, ou “mínimo 

constitucional”, estariam todos aqueles que concluíram o 

ensino fundamental, mas que tenham cursado 1 ou 2 anos 

do ensino médio. O nível 4, ou “mínimo constitucional 

ampliado”, compreenderia os indivíduos com ensino médio 

completo, ou seja, 11 anos de estudo. 

Além disso, mesmo o indivíduo analfabeto pode ser 

considerado de certa forma letrado quando tem 

consciência da importância da cultura escrita e é capaz 

de utilizar-se socialmente dela, como, por exemplo, 

quando solicita a alguém que leia uma carta ou uma bula 

de remédio. 

Concluindo, parece problemática a adoção unilateral 

de indicadores e critérios, para se determinar os níveis 

ou graus de letramento, utilizados, por exemplo, pela 

Unesco ou pelos censos demográficos utilizados por 

alguns países ocidentais, uma vez que, conforme 

destacado neste artigo, as demandas sociais variam de 

uma nação para outra e até mesmo de uma região para 

outra dentro de um mesmo espaço territorial e em muitos 

   países se utilizam oito ou nove anos de educação formal, 

“[...] faz-se necessário considerar-se a 

existência de níveis ou graus de letramento, 

dependendo da capacidade individual maior ou 

menor de domínio da escrita e de seus usos 

sociais [...]” 

 
Ora, verifica-se que a classificação apresentada não 

deixa de ter seu valor como um trabalho sério de pesquisa, 

porém a questão do letramento e da determinação de seus 

níveis vai além da escolarização, já que muitas vezes 

indivíduos pouco escolarizados podem apresentar um grau 

de letramento maior que o daqueles que freqüentaram o 

ensino formal por mais tempo. Não se quer com essa 

afirmação contestar a importância da escola para o 

desenvolvimento do letramento, mas sim defender a idéia 

de que esta não constitui o único espaço para que o 

processo  aconteça. 

Para Tfouni (2004, p. 38) a relação direta entre letramento 

e escolarização parece equivocada, uma vez que o problema 

está em ser o indivíduo autor ou não de seu discurso na 

prática social e no grau de importância que o sujeito atribui 

à escrita. 

Para a autora (2004) parece discutível o argumento de 

que o grau de escolaridade corresponde necessariamente 

ao nível de letramento, segundo pensamento de muitos 

pesquisadores, pois estudos comparativos revelaram que 

um sujeito com pouca escolarização pode ser mais “letrado” 

que um outro que tenha ultrapassado a escolarização básica. 

e não quatro anos como no Brasil, para se considerar um 

sujeito alfabetizado. Dessa maneira, torna-se uma tarefa 

bastante difícil atualmente delimitar de maneira indistinta 

e generalizada o que seja letramento e o que permite 

definir um sujeito como satisfatória ou 

insatisfatoriamente inserido na cultura letrada. 

 
 

GÊNEROS DISCURSIVOS: UM NOVO OBJETO DE 

ENSINO 

 
Sem dúvida, a formação de um leitor proficiente 

pressupõe o desenvolvimento da capacidade de lidar 

com variados gêneros do discurso e usos da linguagem, 

de interpretar não somente a linguagem verbal, mas 

também a não-verbal, saber utilizar a linguagem para 

atingir fins determinados. 

O homem produz linguagens, transforma outros 

homens com ela e transforma também a si mesmo por 

meio da interação com o mundo. A linguagem, portanto, 

não é um objeto que pode ser aprisionado e controlado, 

pois está em constante transformação. Assim, uma 

palavra ou um símbolo pode ter um significado unívoco, 

quando tomados isoladamente, fora do espaço 

sociointerativo, mas seu sentido só se revela a partir do 

contexto ou situação na qual estão  inseridos. 

Conforme o tipo de discurso utilizado, as palavras 

adquirem sentido dentro de determinada situação 

enunciativa e de acordo com a intenção do autor/ 

enunciador. 
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A análise e a compreensão dos gêneros discursivos 

pressupõem um conhecimento prévio acerca do texto, 

como seu conceito e suas características ou propriedades, 

enquanto instrumento sociointerativo e produtor de 

sentido. 

 

“O homem produz linguagens, 

transforma outros homens com 

ela e transforma também a si mesmo 

por meio da interação com o mundo.” 

 

Embora alguns pesquisadores estabeleçam uma 

diferenciação entre gêneros discursivos e gêneros textuais, 

o presente trabalho adotará os termos texto, discurso e 

enunciado como sinônimos, definindo-os como toda e 

qualquer manifestação lingüística, seja oral ou escrita, que 

apresente unidade estrutural, semântica e pragmática. 

Segundo Guimarães (1990, p. 14): 

 
Em sentido amplo, a palavra texto designa um enunciado 

qualquer, oral ou escrito, longo ou breve, antigo    ou 

variação desses gêneros4 no ensino-aprendizagem de 

língua materna e, conseqüentemente, no desenvolvimento 

dos níveis de letramento. 

 
A linguagem é considerada aqui como a capacidade 

humana de articular significados coletivos e 

compartilhá-los, em sistemas arbitrários de 

representação, que variam de acordo com as 

necessidades e experiências da vida em sociedade. A 

principal razão de  qualquer ato  de  linguagem é   a 

produção de sentido. (PCNs, 2000, grifo  nosso) 

 
 

Segundo Bakhtin (2000, p. 279), 

 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso. 
 

“[...] os PCNs trazem orientações em 

direção ao trabalho de distinção e variação 

desses gêneros no ensino-aprendizagem de 

língua materna e, conseqüentemente, no 

desenvolvimento dos níveis de letramento.” 

moderno. Concretiza-se, pois, numa cadeia    

sintagmática de  extensão muito variável,   podendo 

circunscrever-se tanto a um enunciado único ou a uma 

lexia quanto a um segmento de grandes proporções. 

 
Verifica-se aqui que a concepção de texto de Guimarães 

(1990) é pautada, sobretudo, pela análise sintagmática da 

linguagem e a importância desta como construto cultural. 

Diferentemente, Kleiman e  Moraes (1999, p.    62) 

destacam que: 

 
Texto (do latim textus, tecido) é toda construção 

cultural que adquire um significado devido a um sistema 

de códigos e convenções: um romance, uma carta, uma 

palestra, um quadro, uma foto, uma tabela são 

atualizações desses sistemas de significados, podendo 

ser interpretados como  textos. 

 
 

Pautados, sobretudo, nos pressupostos teóricos de 

Bakhtin acerca dos gêneros do discurso e nas recentes 

pesquisas acadêmicas sobre o assunto, os PCNs trazem 

orientações em  direção ao  trabalho de  distinção   e 

Em razão da complexidade de se delimitar o “caráter 

genérico” ou os “traços comuns” do discurso, esse autor 

(BAKHTIN, 2000) propõe a distinção entre gênero de 

discurso primário ou simples e gênero de discurso 

secundário ou complexo, considerada por ele de enorme 

relevância para a análise dos gêneros discursivos, 

definindo-os da seguinte maneira: 

 
[...] os gêneros secundários do discurso – o romance, o 

teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, etc. 

– aparecem em circunstâncias de uma comunicação 

cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, 

principalmente escrita: artística, científica e 

sociopolítica. [...] os gêneros primários, ao se tornarem 

componentes dos gêneros secundários, transformam- 

se dentro destes e adquirem uma característica 

particular: perdem sua relação imediata com a realidade 

existente e com a realidade dos enunciados alheios – 

por exemplo, inseridas no romance, a réplica do diálogo 

cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu 

significado cotidiano apenas no plano do conteúdo do 

romance, só se integram á realidade existente através 

 

 
4  Entendidos aqui como textos de várias espécies que apresentam estruturas estáveis ou padronizadas que resultam sempre das transformações      e 
demandas socioculturais: cartas, jornais, obras literárias, memorandos, resenhas, telegramas, lista telefônica, bula de remédio etc., incluindo 
as novas modalidades de texto surgidas com o advento das novas tecnologias, como correio eletrônico e textos digitalizados. 
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do romance concebido como fenômeno da vida literário- artística e 

não da vida cotidiana [...]. 

 
Evidencia-se, assim, o motivo pelo qual os PCNs 

argumentam em favor da idéia de que se deve levar sempre 

em conta aquilo que os conhecimentos prévios dos alunos 

e, conseqüentemente, considerar a importância de vincular 

oralidade e escrita e se iniciar o processo de 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita a partir 

de discursos mais próximos da realidade do sujeito. 

Analogamente, portanto, à teoria bakhtiniana, as práticas 

de leitura e escrita poderiam ser executadas partindo-se de 

textos mais simples (gênero primário), ou pelo menos 

mais próximos da cultura imediata do sujeito, para se chegar 

ao nível de compreensão e produção de textos mais 

complexos (gênero secundário) e distantes culturalmente, 

sejam eles orais ou escritos. 

Ainda de acordo com o pensamento de Bakhtin (2000, 

p. 280), a natureza do enunciado e da diversidade dos 

gêneros discursivos só pode ser explicada por meio da 

inter-relação entre gêneros primários e secundários e o 

processo histórico de formação destes últimos; ou seja, os 

gêneros secundários são elaborados ou construídos dentro 

de um contexto histórico e por meio de relações 

dialógicas do tipo sujeito–sujeito, sujeito–texto e texto– 

texto. 

Além disso, é necessário considerar a possível 

individualidade do autor/enunciador, isto é, seu estilo de 

se manifestar lingüisticamente e construir seu discurso, 

com exceção, é claro, dos gêneros discursivos que devem 

obedecer a um formato ou padronização, como um 

“documento oficial” ou uma “nota de serviço”, nos quais 

não há espaço para a  subjetividade. 

É interessante destacar que os gêneros do discurso 

podem ser caracterizados como modos – ou pontos de 

vista – diversos de se ler e interpretar o mundo real, em um 

diálogo contínuo entre gêneros primários e secundários e 

ainda entre discursos dentro de um mesmo gênero, por 

meio do contínuo dialogismo. 

Desse modo, não há como se conhecer o 

funcionamento e os usos da linguagem, se não ocorrerem 

igualmente o contato com os diversos tipos de textos/ 

discursos e a compreensão da situação discursiva e do 

objetivo do autor/enunciador. 

Os discursos dos outros são internalizados ou 

apropriados pelo sujeito e, nesse processo, ocorre a 

construção de seu próprio discurso, e por que não dizer da 

própria identidade. 

Assim, o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita, isto é, o aumento dos níveis ou graus de letramento 

do sujeito, ocorre na medida em que este se torna capaz de 

identificar gêneros discursivos, transitar entre eles e ser 

autor de seu próprio discurso, como um ato de interação e 

construção  do conhecimento. 

Então, faz-se necessário dentro das instituições de 

ensino brasileiro enfatizar o trabalho com os diversos tipos 

de gêneros discursivos, fazendo o aluno conhecer e 

perceber as diferenças entre eles, comparando textos 

jornalísticos, por exemplo, com textos literários; utilizando 

textos menos elaborados também, como carta, telegrama 

ou mesmo uma lista de supermercado. 

 

“Os discursos dos outros são internalizados 

ou apropriados pelo sujeito e, nesse 

processo, ocorre a construção de seu 

próprio discurso, e por que não dizer da 

própria identidade.” 
 

 

 
É preciso considerar, ainda, que o fato de atualmente 

as informações serem transmitidas de forma cada vez mais 

acelerada e novos tipos de tecnologias surgirem a cada 

momento, novas espécies de texto/discursos ou gêneros 

se constituem, como, por exemplo, o correio eletrônico ou 

e-mail e os textos digitalizados. Desse modo, torna-se 

necessário preparar o aluno para o conhecimento também 

desses gêneros de texto que se manifestam a partir das 

transformações tecnológicas e da necessidade de se tornar 

capaz de, em meio a tanta informação, selecionar aquelas 

que realmente podem ser consideradas relevantes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem desconsiderar a importância do uso de novos 

conceitos para explicar novos fenômenos ou realidades, 

faz-se necessário não se deixar conduzir por discursos 

preconceituosos  acerca  de   questões   relacionadas   ao 
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analfabetismo e aos baixos níveis de letramento. 

Deve-se, sim, a partir da investigação dessa nova 

realidade, buscar não “panacéias” que só servem para 

deslocar a atenção e renunciar ao exame das verdadeiras 

causas do problema, mas agir para que a forma como a 

leitura e a escrita em geral vêm sendo tratadas nas salas de 

aula e mais do que isso rever o tratamento das diversidades 

culturais e da heterogeneidade em nossas  escolas. 

Como foi possível verificar aqui, os programas de 

avaliação educacional, tanto no Brasil quanto em outros 

países, sinalizam os problemas, mas sua função não se 

restringe apenas a isso, já que objetivam incentivar o 

desenvolvimento de estratégias para elevar os níveis de 

letramento dos nossos alunos e permitir assim que eles 

possam participar mais eficientemente da sociedade, do 

mundo do trabalho e da construção do próprio 

conhecimento. 

Pôde-se observar, ainda, que, embora os PCNs 

discutam questões teóricas sobre sociointeracionismo, 

desenvolvimento cognitivo e linguagem e exijam uma 

mudança de postura em relação ao trabalho com a leitura e 

a escrita nas escolas brasileiras, muitos professores ainda 

se perdem entre conceitos e correntes teóricas e 

apresentam dificuldade em “descobrir” o que fazer não 

somente em relação ao ensino de língua materna mas 

também no que se refere às outras disciplinas. Além disso, 

a interdisciplinaridade e a transversalidade, tão 

incentivadas não apenas pelos PCNs mas por grande parte 

dos pesquisadores da educação, não têm sido práticas 

correntes entre esses professores, pois em geral a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de práticas de 

leitura e escrita parece estar restrita à disciplina de Língua 

Portuguesa. 

Outra atitude que se mostra pouco freqüente nas 

escolas brasileiras é o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas, vez que os alunos em geral apresentam 

dificuldade em organizar e assumir o controle de sua 

aprendizagem e da construção do conhecimento. Discute- 

se muito a questão do processo de desenvolvimento 

cognitivo em si e deixa-se de lado o trabalho com o 

desenvolvimento de estratégias que facilitem o aprendizado 

e permitam a aquisição de novos conhecimentos e meios 

de compreensão da realidade. 

Muito   disso  se   deve   à  deficiente  formação dos 

professores que em geral não tiveram acesso, em seu 

processo acadêmico, a atividades que lhes propiciassem, 

independentemente da teoria, corrente ou método 

defendidos, meios de vincular teoria e prática 

empiricamente e de trabalhar com o propósito de conhecer 

melhor como o indivíduo aprende e como tornar esse 

aprendizado um processo autônomo, construído pelo 

interesse e pela vontade do  sujeito. 

Quase sempre não se leva em conta a heterogeneidade 

dos alunos e assume-se a postura autoritária de 

padronização do comportamento e do conhecimento, 

reprimindo quaisquer manifestações de subjetividade e de 

valorização de outras formas de saber. 

Negligencia-se, ainda, o fato de que a construção de 

sentido ou processo de significação do discurso, embora 

ocorra por meio da interação social, ocorre de maneira 

singularizada/individualizada, uma vez que o grau e a forma 

de compreensão vinculam-se à experiência e aos 

conhecimentos prévios ou adquiridos do  receptor/leitor. 

Torna-se cada vez mais necessária uma mudança real 

na maneira de se conceber o aluno, normalmente 

identificado como um sujeito que não possui 

conhecimento algum e depende completa e passivamente 

da figura do professor, considerado o único detentor da 

cultura e da ciência, para adquirir um objeto que não lhe 

pertence e no qual não se reconhece, mas que se legitima 

dentro e pela instituição escolar. 

Contrariamente a essa atitude, a principal finalidade 

do processo pedagógico deveria ser a de promover e 

permitir a aproximação entre aluno e objeto do saber, 

fazendo com que o sujeito se identifique com este e também 

se aproprie dele, ou seja, também participe ativamente de 

sua  construção. 

Os PCNs propõem o trabalho com diferentes gêneros 

do discurso e, conseqüentemente, com finalidades 

diversas e passam a valorizar também a língua oral e a 

construção de currículos interdisciplinares. 

O baixo rendimento escolar parece resultar de um 

conjunto de fatores e não de uma única causa. Assim o 

baixo rendimento escolar parece resultar de um conjunto 

de fatores e não de uma única causa. Assim fatores como 

condição socioeconômica, falta de motivação, baixa auto- 

estima, insegurança, pouca autonomia, e como se expõe 

aqui,  ausência  de  orientação  acerca  de  estratégias  de 
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aprendizagem (metacognição). 

Antes da acumulação e memorização exaustiva de 

conteúdos que muitas vezes não expressam significado 

algum aos estudantes, o papel da educação deveria ser o 

de permitir a formação de sujeitos críticos e conscientes e 

capazes de agir com autonomia e desenvolver e aprimorar 

por si só seus conhecimentos, e desenvolver 

competências e habilidades, tão conclamadas no meio 

educacional, para atender às demandas sociais e do mundo 

em transformação. 

É interessante destacar que cognição e emoção são 

elementos indissociáveis, uma vez que um indivíduo que 

apresenta problemas relacionados a ansiedade, à auto- 

estima, à falta de objetivos pessoais, a ambiente 

inadequado para aprendizagem podem determinar o êxito 

ou o fracasso do processo ensino-aprendizagem, por isso 

deveriam merecer também atenção dentro do âmbito 

pedagógico e do desenvolvimento de  metacognição. 

A partir do momento em que a educação passou a ser 

avaliada por meio de provas aplicadas a alunos de escolas 

públicas e privadas, tanto do ensino fundamental e médio 

quanto do ensino superior, tornou-se mais transparente a 

situação do ensino no Brasil, o que levou a uma maior 

reflexão acerca dos problemas educacionais e da 

necessidade de se buscar suas   soluções. 

Embora muitas vezes criticadas, não há como se negar 

sua importância como indicadores do que é ensinado em 

 

nossas instituições de ensino e do que deveria ser 

realmente trabalhado pelos professores. Além disso, a 

própria LDB (Lei de Diretrizes e Bases) determina que o 

Governo Federal promova programas nacionais que 

avaliem as condições educacionais dos estudantes 

brasileiros, em todos os níveis de ensino, a fim de definir 

prioridades e melhorar a qualidade do ensino em nossas 

instituições. 

Nos cursos de formação de professores, além 

obviamente da transmissão dos conteúdos de cada 

disciplina, torna-se cada vez mais necessário, conforme 

exposto anteriormente, capacitá-los a associar teoria e 

prática, de modo consciente e, sobretudo, coerente. 

Ademais, revela-se fundamental, ainda, desenvolvê-los e 

sensibilizá-los no sentido de voltar o olhar também para 

fatores como emoção, motivação, interesse e 

metaconhecimento, que embora tenham sido objeto de 

pesquisas nos últimos anos não têm recebido até o 

momento a devida atenção. 

Portanto, o primeiro passo para se buscar a solução 

para os problemas relacionados aos baixos índices de 

letramento seria o debate sobre estas e outras questões e 

sua aplicação empírica no processo de ensino- 

aprendizagem e no desenvolvimento de sujeitos mais 

críticos e mais autônomos no que se refere à construção 

do próprio conhecimento e de que maneira este pode ser 

utilizado para o crescimento social. 
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RESUMO 

 

 
Esse artigo tem o objetivo de apresentar as fragilidades e potencialidades existentes no processo de compras do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas - DMAE, processo esse denominado pregão, uma 

modalidade de licitação que recentemente foi implantada na autarquia. Para análise do processo, utilizou-se Método de 

Análise e Melhoria de Processos – MAMP, obtendo-se como resultado maior fragilidade e sua causa, o que propiciou 

uma sugestão de melhoria para o  processo. 

 

Palavras-chave: Compras. Licitação. Pregão. DMAE. Processos. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This article presents the potential and weaknesses existing in the Poços de Caldas Municipal Departament of Water 

and Sewerage - DMAE supply floor bidding process, which was recently introduced in many companies. For better 

results of analysis of the process, it was used the Analysis and Improvement Processes Method – MAMP. The results 

obtained suggest fragility in the system and points out its cause. Then the article suggests improvements in the process. 

 

Keywords: Supply. Bidding. Floor bidding. DMAE. Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A licitação foi instituída no Brasil há muitos anos, 

como forma de aquisição de bens e serviços. O início de 

sua história no país data de 1916 com o Código da 

Contabilidade Pública da União, que foi substituído em 

parte pelo Decreto-Lei 200/67, ao dispor, entre os artigos 

125 a 144, sobre licitações (BACELLAR FILHO, 2005). A 

partir daí ela tem passado por algumas alterações e 

adequações devido a problemas relacionados, por 

exemplo, à corrupção, à agilidade da atividade 

administrativa destinada ao processo de escolha de futuros 

contratados e às exigências das empresas licitantes. 

Destaca-se, também, a rápida evolução da informática e 

dos meios eletrônicos que geram inovações à sociedade 

moderna e também, à Administração Pública. 

Por licitação entende-se um processo administrativo 

público que envolve uma série de atividades e 

procedimentos, seqüenciais e correlatos, a fim de se obter 

a proposta mais vantajosa para a aquisição de  bens. 

Desde 1993 as licitações são regidas pela Lei n° 8.666/ 

93, que prevê em seu artigo 22 as modalidades Carta- 

convite, Tomada de Preço, Concorrência, Leilão e Concurso 

(BRASIL, 1993). 

Nos últimos anos a história das licitações tem 

apresentado mudanças no que se refere à utilização das 

modalidades de licitação apresentadas anteriormente, pois 

licitar passou a ser um processo inoperante para a 

Administração Pública, na medida em que os processos 

demandavam grandes períodos de tempos e os contratos 

eram realizados com valores acima do mercado. 

Nesse contexto, visando à possibilidade de os órgãos 

promotores da licitação negociarem com os fornecedores 

o melhor preço e diminuir o período necessário para a 

realização do processo licitatório, surgiu a modalidade de 

licitação Pregão, como uma ruptura da Lei 8.666/93, criada, 

no âmbito da União, pela Medida Provisória 2.026/00, 

posteriormente convertida em 2002 para a Lei n° 10.520/ 

2002, para uso, também, dos Estados e Municípios. Essa 

modalidade pode ser utilizada na forma presencial ou 

eletrônica, para a aquisição de bens e contratação de 

serviços comuns, considerados aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado (BRASIL, 2002). 

Ressalta-se, entretanto, que o Pregão Eletrônico foi 

regulamentado, no âmbito da União, pelo Decreto nº 5.450, 

de 31 de maio de 2005. 

A licitação, atualmente, vem a ser mais do que um 

princípio para garantir qualidade e preço na aquisição de 

bens e serviços, mas uma grande aliada para a defesa do meio 

ambiente. Por meio das licitações, o Poder Público pode exigir 

que seus fornecedores comprovem, com determinados tipos 

de atestados, que são definidos a partir do objeto de compra 

da licitação, que atendem a critérios de não agressão ao meio 

ambiente e que seus produtos sejam legais, ou seja, o Governo 

deve focar-se na contratação de  empresas que   sejam 

ambientalmente sustentáveis.  

 

“Por licitação entende-se um processo 

administrativo público que envolve uma 

série de atividade e procedimentos, 

seqüenciais e correlatos, a fim de se 

obter a proposta mais vantajosa 

para a aquisição de bens.” 
 

 

A licitação traz consigo o reconhecimento da importância 

do uso eficiente dos recursos públicos, provindos da 

arrecadação pública e que devem ser utilizados da melhor 

maneira, visando contribuir para os diversos segmentos 

sociais. 

Todas as empresas públicas, sejam de administração 

direta ou indireta, são obrigadas a utilizarem uma ou mais das 

modalidades de licitação, apresentadas, na compra de bens 

ou serviços. O que é aplicado, também, ao Departamento 

Municipal de Água e Esgoto - DMAE, uma autarquia 

municipal que tem como finalidade administrar os serviços 

de distribuição de água e coleta de esgoto da cidade de Poços 

de Caldas - MG. 

Recentemente, o DMAE implantou o pregão como uma 

forma de licitação. No primeiro ano de sua implantação foi 

registrada uma economia financeira bastante satisfatória para 

a Autarquia. Notou-se, também, que os processos licitatórios 

se tornaram mais ágeis e flexíveis, o que ocasionou uma série 

de ganhos para a empresa. Porém, em algumas licitações os 

produtos adquiridos pela autarquia não satisfaziam as 

necessidades destas, isto é, apresentaram-se em 

inconformidade com o solicitado no processo licitatório. 
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Mediante essas constatações, nesse artigo almeja-se 

analisar a utilização da modalidade Pregão nos processos 

licitatórios do DMAE, destacando suas potencialidades e 

fragilidades. A justificativa para a realização desse estudo 

é verificar a viabilidade da utilização do Pregão nas 

licitações realizadas pelo DMAE – Poços de Caldas. 

AAutarquia DMAE foi criada em 15 de setembro de 

1965. Atua no ramo de captação, tratamento e distribuição 

de água tratada, e na coleta de esgoto das residências e 

demais imóveis, tratando e devolvendo ao rio o esgoto, 

propiciando condições básicas de saúde pública à 

população e contribuindo para melhoria do meio ambiente 

(DMAE, 2007). 

Em Poços de Caldas – MG, quase 100% da população 

é atendida com serviços de água, e 99,2% com serviço de 

coleta de esgoto, prestados pelo  DMAE. 

Dos diversos prêmios que a autarquia possui, pode- 

se citar em especial um recebido em 2006, quando o DMAE 

foi apontado pela Revista Saneamento Ambiental, uma das 

mais conceituadas revistas do setor, como a 48° empresa 

do país e a 3° do Estado de Minas Gerais em Controle 

Ambiental, o que torna a instituição um modelo no país. 

 

 

“A licitação traz consigo o reconhecimento 

da importância do uso eficiente dos recursos 

públicos, que são provindos da arrecadação 

pública e que devem ser utilizados da melhor 

maneira, visando contribuir para os diversos 

segmentos sociais.” 

 

 
Neste artigo foi utilizada uma pesquisa de caráter 

quantitativo, obtendo, assim, uma visão mais clara e 

objetiva sobre o objeto de estudo. Além disso o trabalho 

possui caráter exploratório e descritivo. 

A pesquisa exploratória possui como objetivo 

aprimorar idéias, proporcionando maior familiaridade com 

a problemática do trabalho (GIL, 2002). Tendo como 

objetivo principal o aprimoramento sobre o tema proposto, 

observação de fatos que serão importantes para a análise 

da problemática do trabalho. No contexto do trabalho, os 

processos de licitação foram analisados de forma a 

identificar fatores de interferência. 

Quanto à pesquisa descritiva, destaca-se que por meio 

dela é possível registrar, analisar e correlacionar fatos sem 

manipulá-los. Seu objetivo é a estruturação de dados 

principais e mais relevantes destacados na pesquisa 

exploratória, a fim de descrevê-los, analisá-los e tabulá- 

los (CERVO; BERVIAN, 2005). 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com os funcionários integrantes da 

Equipe de Apoio do Pregão e consultas e análises de 

documentos referentes aos processos de licitação 

realizados por meio da utilização da modalidade pregão. 

Em suma, para a realização desse artigo, a metodologia 

utilizada fundamentou-se em consulta a documentação de 

arquivos da empresa, realização de pesquisa bibliográfica 

e de entrevistas e na utilização do Método de Análise e 

Melhoria de Processos – MAMP, culminando no 

desenvolvimento de um Plano de Ação, a partir da sugestão 

de melhoria identificada. 

Para se atingir os objetivos propostos apresentam- se, 

a seguir, a fundamentação teórica e a análise do 

processo licitatório do DMAE ao utilizar a modalidade de 

licitação Pregão, por meio da utilização do MAMP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Administração Pública é um conjunto de órgãos e 

entidades, diretas ou indiretas, compreendendo a prestação 

de serviços públicos, exercício da política administrativa, 

atividade de fomento e a segurança pública, que devem 

ser prestados de forma contínua, a preços módicos ou 

gratuitamente (FARIA, 2004). 

A iniciativa privada é totalmente livre para promover 

suas compras e alienações das quais necessita, seja ela 

para consumo próprio ou para fabricação, para a 

comercialização de seu bem ou serviço. AAdministração 

Pública não goza dessa liberdade, pelo fato de se tratar de 

algo público, ou seja, da população (FARIA, 2004). 

Diante disso, a Administração deve submeter-se a 

certas condições legais, com vistas a evitar as escolhas 

subjetivas do comprador e do fornecedor, do qual a 

Administração necessite. Tais condições legais são 

chamadas de licitação. 

O procedimento de licitação objetiva permitir que a 

Administração contrate aqueles que reúnam as condições 

necessárias para o atendimento do interesse   público, 
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considerando aspectos relacionados à capacidade técnica 

e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto 

e ao valor do objeto. 

A licitação representa um termômetro da 

Administração, sobretudo se ela for formalizada e 

verdadeira, a disputa é um limitador da descrição 

administrativa (MOTTA, 1999). 

As licitações são caracterizadas por meio de 

modalidades, que possuem exigências isoladas e são 

classificadas de acordo com o valor do objeto, datas de 

publicação, prazos de recurso e impugnação. Existem cinco 

modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, 

formularam uma proposta cuja efetiva veracidade pode 

ser colocada em dúvida (JUSTEN FILHO, 2005). Esse é o 

motivo pelo qual a lei estabelece que o bem ou serviço 

deva ser caracterizado comum, para que se tenha a 

possibilidade de diminuir o risco de tais frustrações. 

A criação do Pregão veio a ser uma forma de os órgãos 

públicos comprarem seus bens ou serviços de uma maneira 

mais rápida, menos burocrática e com maior poder de 

negociação sobre o valor pago no objeto que se é licitado. 

Entretanto, destaca-se que a utilização da modalidade de 

licitação Pregão pela Administração Pública é facultativa, 

devendo-se observar a viabilidade de seu  uso. 

carta-convite, concurso e leilão, que estão instituídas  na    

Lei 8.666/93. O Pregão foi a sexta modalidade de licitação a 

ser promulgada, criada pela Medida Provisória 2.026/00, 

posteriormente convertida em 2002 para a Lei criada pela 

Medida Provisória 2.026/00, posteriormente convertida em 

2002 para a Lei n° 10.520/2002. 

O Pregão, objeto de estudo do presente artigo, é uma 

das modalidades de licitação utilizadas no Brasil, 

considerada um aperfeiçoamento do regime de licitações 

para a Administração Pública Federal. Essa modalidade 

possibilita o incremento da competitividade e ampliação 

das oportunidades de participação nas licitações, por parte 

dos licitantes que são pessoas jurídicas ou pessoas físicas 

interessadas em vender bens e/ou serviços comuns 

conforme os editais e contratos que visam o interesse 

público. 

O Pregão pode ser realizado por meio de duas formas: 

o Pregão presencial e o Pregão eletrônico. A Lei n° 10.520 

de 17/07/02 destaca em seu artigo 4, no parágrafo 1º, que o 

Pregão presencial acontece por meio de uma disputa de 

lances verbais entre os licitantes, que visa atingir a 

proposta mais vantajosa para a Administração. Já o Pregão 

“O pregão, ao contrário das demais 

modalidades de licitação, possui como 

critério de julgamento a proposta de melhor 

preço, desde que a proposta contemple 

prazos de entrega e especificações 

apresentadas no edital.” 
 

O DMAE, por se tratar de uma empresa pública 

indireta, aderiu à utilização da modalidade de licitação 

pregão. A autarquia está submetida às Leis de Licitação 

quando adquire bens ou serviços. Por estar amparado 

pelas Leis de Licitação, o DMAE implantou em janeiro de 

2006 o Pregão na sua forma presencial e. em janeiro de 

2007 na sua forma eletrônica. Com a implantação do Pregão 

presencial e eletrônico, as compras do DMAE passaram a 

ser realizadas, em sua maioria, por meio dessa modalidade 

de licitação, conforme apresentado na tabela 1 

 
TABELA 1 - Quantidade de Processos Licitatórios / Ano. 

eletrônico é  realizado pela utilização de recursos    de Modalidade de Ano Ano Ano Ano 

tecnologia da informação, os lances são enviados em tempo 

real, por meio de um site destinado para esse tipo de 

serviço. 

O Pregão, ao contrário das demais modalidades de 

licitação, possui como critério de julgamento a proposta 

de melhor preço, desde que a proposta contemple prazos 

de entrega e especificações apresentadas no edital. 

Ao licitar um bem ou serviço utilizando a modalidade 

pregão, a Administração Pública poderá correr o risco de 

contratar fornecedores dos quais pouco se sabe e que 

  Licitação 2004 2005 2006 2007  
 

Carta-convite 

Tomada de 

preços 

42 
 

4 

43 
 

14 

24 
 

4 

24 
 

7 

Concorrência 0 1 0 0 

Pregão 0 0 45 49 

Inexigibilidade 1 5 6 3 

Dispensa 1 0 3 1 

Total 48 63 82 83 

FONTE:  DMAE, 2008. 
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A negociação durante o processo da licitação é o 

grande diferencial do Pregão, comparado às demais 

modalidades de licitação, devido a empresa contratante 

ter a possibilidade de adquirir bem ou serviço pelo menor 

preço, negociado lance a lance. 

Em termos financeiros, a implantação do Pregão 

eletrônico e presencial, gerou ganhos à Autarquia, como 

se pode observar na tabela 2. O valor estimado pelo 

DMAE é a média de 3 (três) orçamentos realizados com 

fornecedores do bem ou serviço a ser licitado, o valor 

contratado refere-se ao que foi fechado no contrato de 

licitação com a empresa vencedora do processo licitatório 

e finalmente a economia é a diferença entre valor estimado 

e valor contratado. 

TABELA 2 - Economia entre o valor Estimado e 

Valor Contratado. 

 

A utilização de ferramentas corretas, dentro do 

ambiente organizacional, evita uma série de dificuldades 

consideradas simples e que ocorrem diariamente dentro 

de uma empresa (VENTURINI, 2008). 

Para se identificar as potencialidades obtidas na 

utilização da modalidade de licitação Pregão na Autarquia, 

realizou-se um Brainstorming, considerada uma ferramenta 

da qualidade e uma técnica de geração de idéias 

(COLENGHI, 1997). 

Para tal, utilizou-se de informações obtidas em 

entrevistas realizadas com os funcionários, que formam a 

equipe de apoio ao processo licitatório da Autarquia e 

seus pregoeiros, observação e acompanhamento de 

processos licitatórios. 

As potencialidades identificadas foram: 

· economia financeira; 

· demanda menor de tempo; 

Tipo de 
Pregão / 

Valor 
Estimado 

Valor 
Contratado 

Economia 

(R$) 
· aumento da competitividade entre as    empresas 

  Ano DMAE (R$) (R$)  
Pregão 

participantes; 

· flexibilidade ao processo; 

Presencial 
Ano 2006 

Pregão 

Presencial 

Ano 2007 

Pregão 

Eletrônico 

1.658.692,49   1.341.203,13   317.489,36 
 

 

1.551.555,13   
1.321.787,20   229.767,93 

 
1.523.160,27   1.235.527,30   287.633,37 

·  ampla divulgação; 

·  fracionamento de produtos; 

·  aumento da transparência no processo licitatório. 

 

Para a verificação das fragilidades da utilização   do 

  2007  

FONTE:  DMAE, 2008. 

Na tabela 2 apresenta-se o quanto o Pregão está 

sendo representativo para a Autarquia, uma vez que sua 

implantação resultou em uma economia de R$ 834.890,66 

referente à soma dos resultados obtidos em 2006 e 2007. 

Entretanto, constata-se que o processo licitatório em 

que é utilizada a modalidade pregão apresenta 

potencialidades, tal como as economias financeiras 

descritas anteriormente. 

Destarte, qualquer modalidade de licitação a ser 

utilizada apresenta potencialidades e fragilidades, que 

necessitam ser identificadas e analisadas. 

A utilização da modalidade de licitação Pregão pelo 

DMAE foi analisada por meio da utilização de ferramentas 

da qualidade, que possibilitaram identificar suas 

potencialidades fragilidades, culminando na identificação 

de alternativas para minimizar o impacto da fragilidade que 

mais influencia o processo compras da Autarquia como 

um todo. 

Pregão no DMAE –  Poços de Caldas    realizaram-se 

entrevistas com os funcionários do DMAE responsáveis 

pela licitação da modalidade em questão e a observação e 

acompanhamento de processos licitatórios na Autarquia. 

Apresentam-se, a seguir, as fragilidades identificadas 

na utilização do Pregão presencial e eletrônico, por meio 

da utilização, também, de um Brainstorming: 

·  participação de empresas não idôneas; 

·  encerramento automático do Pregão eletrônico; 

· dependência tecnológica no caso do Pregão 

eletrônico; 

·  restrição quanto ao procedimento de recursos; 

· dificuldade da equipe técnica em transpor as 

informações do pregão tradicional para o pregão 

eletrônico; 

· as empresas participantes do Pregão não precisam 

ser previamente cadastradas como fornecedores do 

DMAE. 

Para o diagnóstico das fragilidades, assim como a 

identificação da que mais impacta no processo licitatório 
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analisado, foi utilizado o Método de Análise e Melhoria de 

Processos – MAMP. Esse método é utilizado para 

analisar e melhorar os processos, utilizando-se de 

ferramentas da qualidade (GALVÃO; MENDONÇA, 1997). 

As ferramentas da qualidade utilizadas para a 

aplicação do MAMP podem variar. Trata-se de um método 

que tem como base a identificação, a análise e correção de 

diferenças entre o desejado e o encontrado, e possui 

aplicabilidade em diversas situações e dimensões 

(GALVÃO; MENDONÇA, 1997). 

Para o diagnóstico foram utilizadas as ferramentas da 

qualidade Matriz de Preferência; Gráfico de Pareto; 

Brainstorming de causas; Diagrama de Causa e Efeito; 

Brainstorming de soluções; Matriz de decisão e Plano de 

Ação: 4Q1POC. 

Inicialmente, por meio da observação das licitações 

realizadas pelo Pregão eletrônico e presencial, e por meio 

de entrevistas com os pregoeiros e os integrantes da 

equipe de apoio do pregão, foi possível identificar os 

fatores que geram mais impactos negativos na utilização 

do pregão no DMAE, utilizando-se da ferramenta da 

qualidade Brainstorming, considerada a primeira etapa do 

MAMP e uma técnica de geração de idéias (COLENGHI, 

1997). 

O Brainstorming significa tempestade de idéias e é 

considerada uma técnica de geração de idéias. Para êxito 

na utilização dessa ferramenta, é necessário que se eliminem 

as críticas que possam decorrer no processo, pois quanto 

mais idéias, maior a chance de encontrar a solução certa 

para o problema a ser solucionado. É realizada, 

posteriormente, uma seleção das idéias potenciais que 

devem ser aperfeiçoadas. 

Dentre os fatores identificados, os que se 

sobressaíram foram: 

·  dependência tecnológica; 

·  participação de empresas não idôneas; 

· encerramento automático do Pregão eletrônico, sem 

que se tenha atingido o menor preço; 

· algumas empresas ainda não utilizam a modalidade 

de licitação Pregão. 

 
Após a verificação dos fatores que geram maior 

impacto nas licitações do DMAE, foi criada uma Matriz de 

Preferência ou de Priorização, ferramenta utilizada, após o 

Brainstorming, para priorizar alternativa ou para se fazer 

 

escolhas em cima de critérios, permitindo uma visualização 

do resultado segundo a ordem de preferência dos 

problemas (MEIRELLES, 2001), conforme apresentado na 

figura 1. 

De acordo com a lista de verificação criada a partir 

dos dados coletados em conversas informais, foi 

desenvolvido o Gráfico de Pareto (Gráfico 1), que 

demonstrou que o problema apontado na Matriz de 

Preferência também é apontado como tal. O Gráfico de 

Pareto é montado a partir das ocorrências do processo, no 

qual os problemas são colocados em ordem decrescente 

de acordo com o número de ocorrências (COLENGHI, 

1997). 

 
 

Alternativas  

1 - Dependência Tecnológica 

2 - Participação de Empresas 

não idôneas 

1- 3 

2- 7 

 

3 - Encerramento Automático 

do Pregão Eletrônico 

1- 6 

3- 4 

2- 8 

3- 2 

 

4 – Desconhecimento do 

Pregão por algumas empresas 

1- 7 

4- 3 

2-9 

4- 1 

3- 3 

4- 7 

 
 

Resultados: 

Alternativa 1 2 3 4 

Freqüência 16 24 9 11 

Priorização 2º 1º 4° 3º 

FIGURA 1: Matriz de Preferência 

FONTE: Adaptado de: Soprana (2005). 

 

 

 

O mapa da freqüência identificado pela Matriz de 

Preferência demonstra que a principal fragilidade da 

utilização do pregão é a participação de empresas não 

idôneas, ou seja, diz respeito a empresas que não possuem 

produtos em conformidade com o solicitado pelo DMAE e 

empresas residentes em lugares precários, podendo ser 

visualizado detalhadamente no Gráfico 1. 

A etapa seguinte ao Gráfico de Pareto é o mapeamento 

dos efeitos e causas desses problemas por meio do 

diagrama de causa e efeito. 
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· a não exigência de que as empresas participantes do 

Pregão apresentem atestados de fornecimento 

anteriores a empresas; 

· especificação técnica de produtos e serviços mal 

formulada; 

 
Após a identificação da fragilidade do Pregão 

eletrônico e presencial, foi possível identificar suas causas. 

A partir do levantamento das idéias mais relevantes foi 

possível a elaboração do diagrama de causa e efeito 

mostrado na figura 2. 

 

GRÁFICO 1: Gráfico de Pareto. 

 

O diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, 

também é conhecido como diagrama espinha de peixe 

devido seu formato. Este permite mapear os efeitos e as 

possíveis causas desses efeitos (CRUZ, 1995). 

Para se elaborar o diagrama de causa e efeito foi  

aplicado um Brainstorming, para se levantar as possíveis 

causas da principal fragilidade identificada. 

 
 

“O mapa da freqüência identificado pela 

Matriz de Preferência demonstra que a 

principal fragilidade da utilização do pregão é 

a participação de empresas não idôneas, ou 

seja, diz respeito a empresas que não 

possuem produtos em conformidade com o 

solicitado pelo DMAE e empresas residentes 

em lugares precários.” 

 

 

As causas fundamentais da principal fragilidade da 

utilização do pregão apontadas pelos funcionários do 

DMAE foram: 

· falta de comprometimento dos funcionários na 

montagem das especificações técnicas dos produtos 

ou serviços; 

· participação de qualquer empresa no Pregão, sem 

precisar possuir cadastro na  autarquia; 

·  falta de treinamento para os funcionários; 

· amplo mercado, possibilita que quaisquer empresas 

participem das licitações modalidade pregão; 

 

FIGURA 2: Diagrama de causa e efeito 

FONTE: Adaptado de  Colenghi (1997). 

 
Tendo em vista a fragilidade mais apontada e suas 

causas, foi elaborado um Brainstorming de solução. 

Levantado por meio de entrevistas com os funcionários 

do DMAE, participantes da equipe de apoio do Pregão e 

mediantepor meio da observação dos processos licitatórios 

já praticados na autarquia. 

As sugestões de soluções apontadas   foram: 

· melhorar as especificações técnicas dos produtos ou 

serviços a serem licitados; 

· exigir no edital de convocação amostra de 

determinados produtos; 

· utilizar o Pregão presencial ou outra modalidade de 

licitação mais tradicional, nas compras em que se exija 

maior critério de seleção dos produtos; 

· criação de um Departamento de Qualidade de 

Produtos. 

 
Para a escolha da solução que seria mais eficaz, optou- 

se por confeccionar uma matriz de decisão. Esta decisão é 

Gráfico de Pareto 
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utilizada quando uma alternativa deve ser selecionada 

entre pequenos números de outras, onde diferentes 

critérios de avaliação são ponderados. Esta revela 

aspectos importantes para a tomada de decisão, 

principalmente os pontos fortes e fracos da cada 

alternativa. A avaliação de alternativas é resultado de 

um Brainstorming (MEIRA, 1999). 

A matriz de decisão é uma ferramenta que auxilia na 

tomada de decisão, quando se possuem algumas 

alternativas (SOPRANA, 2005). Essa decisão é 

estabelecida por meios de critérios de avaliação, que 

revelam os pontos fortes e fracos proporcionados em cada 

alternativa. 

Dentre as 4 (quatro) alternativas citadas como 

solução, foram utilizadas as 3 (três) mais votadas, para a 

confecção da matriz de decisão, de acordo com a tabela 3 

a seguir: 

TABELA 3 - Matriz de decisão para solução da principal 

fragilidade da utilização do Pregão. 

Para colocar em prática a solução mais citada e 

destacada como a melhoria as especificações técnicas dos 

produtos a serem licitados pelo DMAE, foi elaborado um 

plano de ação utilizando a ferramenta 4Q1POC. Este 

consiste em uma ferramenta usada para planejar a 

implantação de uma solução de um problema dentro do 

ambiente organizacional (SOPRANA, 2005). Em sua 

utilização são realizadas algumas indagações que auxiliam 

no diagnóstico, como: O quê? Quando? Quem? Por 

quanto? Por quê? Onde? Como? 

Como solução para a fragilidade mais destacada 

propõe-se o seguinte plano de  ação: 

· Causa da fragilidade apontada como de maior 

impacto na utilização do Pregão: participação de 

empresas não idôneas nos processos   licitatórios. 

· Solução para a fragilidade apontada no Pregão: 

melhorar a especificação técnica dos produtos ou 

serviços a serem licitados. 

· O que deverá ser feito: confeccionar uma 

especificação técnica clara, detalhada e objetiva, 

evitando a utilização da palavra “similar”, que gera 

Critérios 
Alterna-

 Alterna Alterna- ambigüidades. 

  tiva 1 -tiva 2 tiva  3  
 

 

 

 

 

 
 

Facilidade 
 

 

 

 

 
   TOTAIS 50 46 42  

FONTE: Adaptado de Soprana (2005).

Por quê? Para evitar que empresas que possuem 

produtos ou serviços considerados com 

especificações inferiores às solicitadas pelo DMAE 

participem dos processos licitatórios. 

· Quem fará? O Departamento do DMAE que 

requisitar a compra. 

· Onde será feito? No cadastro de bens – produtos e 

serviços - existente no sistema de compras do DMAE. 

· Quando será feito? Conforme os departamentos 

forem requisitando a compra de bens, já devem alterar 

as especificações dos produtos e serviços de forma 

clara, bem estruturada e detalhada. 

 
 

A seguir são apresentadas as descrições de cada 

uma das alternativas destacadas: 

· alternativa 1: melhorar as especificações técnicas 

dos produtos ou serviços a serem  licitados; 

“Solução para a Fragilidade apontada no 

Pregão: melhorar a especificação técnica dos 

produtos ou serviços a serem licitados.” 

· alternativa 2: utilizar o Pregão presencial ou outra    

modalidade  de  licitação  mais  tradicional, nas 

compras em que se exija maior critério de seleção 

dos produtos; 

· alternativa 3: exigir no edital de convocação 

amostra de determinados produtos. 

· Quanto custará? Sem custo adicional, uma vez que 

os funcionários terão o trabalho de melhorar as 

especificações  técnicas  dos bens. 

· Como será feito? 
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Rapidez/ 4 5 20 2 8 3 12 

Custo x 5 4 20 5 25 4 20 

Benefício 
Tecnologia 3 2 6 3 9 2 6 

Mudança 
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2 4 2 4 2 4 
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- 1° passo: o setor de compras deve repassar     o 

aos gerentes e supervisores das seções do 

DMAE e estes devem transmitir aos demais 

funcionários a importância da montagem de uma 

especificação técnica de um bem ou serviço a ser 

licitado. 

- 2° passo: cada setor será responsável pela 

montagem e verificação das especificações 

técnicas, dos produtos ou serviços licitados que 

dizem respeito àquela seção; 

- 3° passo: comprometimento dos funcionários 

de cada setor em se dedicar, pesquisar e verificar 

qual o melhor produto e o mais adequado, para 

aquele setor. 

- 4° passo: toda vez que uma seção requisitar a 

compra de um produto ou serviço, esta deverá 

transmitir ao setor de compras todas as 

especificações necessárias para a compra do 

produto ou serviço; 

- 5° passo: a seção também deverá verificar se há 

necessidade que os fornecedores no momento  da 

licitação apresentem amostras dos produtos 

licitados, o mesmo deve ser combinado com o 

setor de compras; 

- 6° passo: a Equipe de Apoio do Pregão possa 

ter um representante de cada seção como membro, 

para esteo mesmo ser convocado a participar de 

licitações que sejam de seu interessante e da área 

na qual ele trabalha, contribuindo para que se 

A partir da realização de um diagnóstico, utilizando 

as ferramentas da qualidade, foi possível identificar 

fragilidades na utilização do Pregão no DMAE. Sendo as 

principais: a participação de empresas não idôneas, a 

dependência tecnológica e o encerramento do certame 

sem que se tenha atingido o menor preço, no caso do 

pregão eletrônico. Após o levantamento das fragilidades 

foram identificadas suas causas. 

Dentre as causas das fragilidades do pregão foi 

identificado que a principal delas é a má elaboração das 

especificações técnicas dos produtos. A especificação 

técnica do produto está diretamente ligada à participação 

de empresas não idôneas, uma vez que ao se fazer uma 

especificação mal formulada, com lacunas, abre-se espaço 

para que esse tipo de empresa participe das licitações, 

ocasionando recebimento de bens com especificações 

insatisfatórias para o DMAE. O que prejudica o processo 

licitatório como um todo, já que as empresas que possuem 

produtos de acordo com as especificações, considerados 

de qualidade, e com certificado, não possuem condições 

de ganhar uma licitação, porque apresentam custos 

superiores a essas empresas. 

Diante dos resultados foi aplicada a ferramenta 

4Q1POC para identificar ações para minimizar ou 

eliminar a fragilidade que mais impacta na utilização do 

Pregão no DMAE. A solução encontrada foi que cada 

seção do DMAE será responsável pela montagem da 

especificação técnica dos produtos e serviços que 

solicitará. 

tenha uma maior garantia da compra correta;    

- 7° passo: as seções estarem sempre atualizadas 

com as especificações, lembrando sempre que 

uma compra é diferente da outra, mesmo sendo 

um mesmo produto ou serviço. 

 
CONCLUSÃO 

 
Este artigo visou demonstrar as potencialidades e 

fragilidades da utilização da modalidade de licitação Pregão 

no DMAE de Poços de Caldas. 

“A especificação técnica do produto está 

diretamente ligada à participação de 

empresas não idôneas, uma vez que ao se 

fazer uma especificação mal formulada, com 

lacunas, abre espaço para que esse tipo de 

empresa participe das licitações, ocasionando 

em recebimento de bens com especificações 

insatisfatórias para o DMAE.” 

Em um primeiro momento foi analisado o pregão como    

uma modalidade de licitação que gerou vantagens para  o 

DMAE, tais como: redução de preços pagos, racionalização 

de procedimentos, minimização do tempo durante todo o 

processo e maior competitividade. 

Em suma, o objetivo do artigo de identificar     as 
potencialidades e fragilidades da utilização do Pregão no 
DMAE foi atingindo e junto a ele foi proposta uma sugestão 
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de melhoria para a fragilidade de maior impacto. 

Destarte, com esse trabalho não se teve a intenção de 

esgotar o tema abordado, mas alertar quanto às 

potencialidades e fragilidades da utilização de qualquer 

modalidade de licitação e destacar que as fragilidades 

identificadas no processo licitatório do DMAE podem 

existir em qualquer processo licitatório em que se utiliza 

a modalidade pregão. 
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“[...] transformar todos os becos sem saída de nossa existência, 

para transformar todos os muros nos quais  batemos 

a cabeça, o coração, o corpo, 

em portas e janelas... em aberturas.” 

Jean-Yves Leloup 1
 

 

 

RESUMO 

 

 
Vida é abertura e movimento de recusa ao fechamento: somos seres viventes ao estarmos abertos para a essência da 

vida, que é a aprendizagem. Sobre o tema aprendizagem, encontramos uma imensidade de artigos, textos, livros, sites 

e teorias, além de saber que muitas são as contribuições das Ciências Humanas a nossa busca por compreender seus 

processos. Este artigo é uma síntese de idéias originadas da experiência com a turma 2005 do curso, promovido pela 

Faculdade de Administração e Informática (FAI), denominado Faculdade Aberta à Maturidade. Com a disciplina intitulada 

Dinâmicas para o bem viver, buscou mostrar como a Metodologia de Oficinas Psicopedagógicas (MOP), nas intervenções 

docentes com idosos, faz imenso sentido ao alertar para a riqueza originada da interação humana, quando pautada no 

desafio de configurar movimentos de importar-se com as atitudes questionadoras e de ampliação de pensares sobre 

competências e habilidades necessárias à mediação engajada e focada na relação de ajuda. Além disso, chama atenção 

para o desenvolvimento dos processos de autoria de pensamento, que necessariamente devem estar presentes nesse 

movimento. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem ao longo da vida. Psicopedagogia. Educação e mediação em aprendizagem. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
Life is an opening and a movement of refusal to the closing: we are open living beings when being for the essence of 

the life. That is the learning. On the subject learning, we find an immensity of articles, texts, books, sites and theories, 

beyond knowing that many are the contributions of Sciences Human - our search for understanding its processes. This 

article is a synthesis of the ideas originated in the experience group of 2005, in a course realized at FAI - College of 

Administration and Computer Science - called Open College to the Maturity. With the subject entitled Dynamics for 

living well, it tried to show how the Workshops in Pedagogical Methodologies, in the teaching interventions with 

aged, makes sense when alerting for the wealth that comes from human being interaction, when one is prone to defy 

and configure movements to questioning attitudes and of unlimited thinking on abilities and the necessary abilities to 

be engaged and focused on mediation about the aid relation. Moreover, it calls attention for the development of thought 

processes authorship that necessarily must be present in this    movement. 

 

Keywords: Learning throughout the life. Psychopedagogy. Education and mediation in learning. 

 
1   LELOUP, Jean-Yves. A arte da atenção: para viver cada instante em sua plenitude. Campinas: Verus, 2002. p. 94. 

mailto:joao.beauclair@gmail.com
http://www.profjoaobeauclair.net/


Aprendizagem ao longo da vida: abertura e movimento de recusa ao fechamento 

40 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.8, n.1, p. 39-46, 2008 

 

 

 

 

O CONCEITO DE AUTORIA DE PENSAMENTO 

 

O conceito de autoria de pensamento é extremamente 

significativo pelo simples fato de ser um processo por 

meio do qual os sujeitos autorizam-se a pensar e a 

produzirem sentidos em suas próprias vidas e 

aprendizagens. Em decorrência da aceitação de suas 

autorias, processos de criatividade ganham novas

humana é processo contínuo, sem interrupção, permanente. 

Nossa aprendizagem acontece de fato quando, diante 

do novo e do desconhecido, nos posicionamos de forma 

aberta e receptiva. Mas para tal, é preciso ter ânimo, 

motivação, desejos de assimilar novas informações, de 

transformá-las em conhecimento, apropriando-se de seus 

conteúdos e com isso, elaborar construções de novos 

saberes, enfim, favorecer a mudança. 

possibilidade de existir nesses sujeitos e, com isso, a    

auto-estima, fundamental para o bem viver de todos nós, 

é ampliada e ressignificada. 

Muitas pessoas com as quais interajo em meus cursos, 

conferências e palestras pensam inicialmente na autoria 

de pensamento apenas como a possibilidade da produção/ 

construção textual. Esclareço sempre que exercitamos 

nossa autoria até mesmo quando desenvolvemos uma 

receita de um determinado prato, quando elaboramos um 

novo jogo, quando procuramos novas formas de falar e 

sentir antigas questões, antigos posicionamentos. Todos 

os movimentos para o conhecimento, para o conhecer, 

emergem da interação de nossas potencialidades 

subjetivas com nossa cognição. Para conhecer é preciso  

ir sempre além da informação propriamente dita. 

 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E VIDA 

 

Fazer emergir a construção do conhecimento na ação 

de compreender que a vida é abertura e movimento de 

recusa ao fechamento, em processos de formação e de 

cuidados terapêuticos, é colocar-se, enquanto mediador, 

diante da interação como busca de motivação permanente, 

em um processo vivencial baseado nos sujeitos e em suas 

relações grupais. Assim, com o desenvolvimento de 

estratégias de autoria de pensamento, surgem situações de 

validação, ou seja, é essencial fazer com que cada sujeito 

aprendente, em qualquer fase de sua vivência e 

aprendizagem biográfica, valorize suas trajetórias e 

percursos, validando positivamente suas experiências e as 

dos grupos de que porventura faça parte, percebendo que 

somos todos portadores de unicidades vivenciais 

diferenciadas, elemento fundamental de crescimento para 

si mesmo e para o próprio grupo. 

São as diferenças que fazem com que o movimento 

das experiências vividas seja incorporado como 

conhecimento  efetivo.   A  construção  da  subjetividade 

“Fazer emergir a construção do 

conhecimento na ação de compreender 

que a vida é abertura e movimento de 

recusa ao fechamento, em processos de 

formação e de cuidados terapêuticos, é 

colocar-se, enquanto mediador, diante da 

interação como busca de motivação 

permanente, num processo vivencial baseado 

nos sujeitos e em suas relações grupais.” 
 

 

 
Mudar é possível. 

Sentes. Intuis. Sabes. 

A necessidade de mudar afirma-se dentro de ti. 

Talvez a dúvida e o medo te detenham. 

Mas podes mudar o teu rumo.   

Um rumo é uma mera orientação. 

Não é um caminho único, nem fixo; não é para sempre. 

Perante uma encruzilhada, a tua escolha pode ser 

outra. 

Poucas coisas na vida são tão permanentes como o 

céu e a terra. 

Tudo o resto, incluindo todos os seres humanos, muda. 

O teu rumo também. 

Por isso é bom o desapego 

e não nos agarrarmos ao que é conhecido,  seguro. 

Convém deixar que a vida flua 

e se encaminhe para as mudanças.   

Presta atenção às indicações do caminho. 

É no movimento constante que reside a renovação, 

Que ocorre na natureza, na mente e no espírito. 

O caminho vai procurando o seu próprio sentido, 

Às vezes de uma maneira  harmoniosa, 

Outras aos tropeções. 

E é precisamente quando se tropeça... 

Que chega a hora de ouvir a mensagem desse 

caminho: 

É necessário seguir outro rumo. 

Porquê tanto medo? 

O caminho foi sempre desconhecido. 

O que te deixa inseguro é teres de abandonar um 

percurso 
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Ao qual já estavas habituado. 

Mas o hábito faz-te perder o prazer da travessia   

E as oportunidades de percorrer outros caminhos. 

Portanto, talvez encontres 

Aquilo que, sem saberes ainda, procuras e necessitas. 

Por isso, não tenhas medo, 

Não fujas perante a mudança. 

Não queiras manter uma posição que já não te leva a 

parte alguma. 

Tens de ser flexível 

E adaptar-te às circunstancias 

Porque, embora a princípio te custe entender... 

As mudanças são sempre para  melhor 

E ajudam a evoluir para um nível superior. 

Lentas ou vertiginosas, 

Pacíficas ou violentas, 

Desejadas ou não, 

As mudanças promovem o progresso. 

Não te deixam estagnar ou murchar. 

Trazem abundância e riqueza de bens à tua porta, 

Para que tenhas oportunidades na vida, 

Porque o movimento é a manifestação suprema da 

vida e da prosperidade. 

A quietude e a rotina, pelo contrário, 

São sinónimas de estagnação e ocaso. 

Por isso, decide-te e começa a mudar. 

Rende-te ao movimento e vê com outros olhos o curso 

da vida. 

Ela mesma te indica o movimento propício para agires 

sem medo 

E aventurares-te a novos caminhos. 

A mudança é um acto de fé. 

Nasce da luta entre o velho e o novo. 

Todas as mudanças respondem as forças superiores. 

Por isso não há motivo para te  arrependeres 

Da transformação.2
 

de aprender se situa em todas as esferas da vida social, 

para além dos espaços e tempos tradicionais, repletos de 

cotidianos desafios. 

Com o advento das novas tecnologias de 

informação, vivemos tais desafios em todos os campos 

da vida humana e precisamos, a todo instante, nos sentir 

desafiados à criatividade e à inovação, buscando 

convergir saberes e fazeres de modo transdisciplinar, 

enfocando conteúdos de modo mais abrangente e 

fazendo uso de estratégias de intervenção centradas nos 

processos e na subjetividade presente em cada ser. 

O uso de metodologias ativas possibilita interações 

criativas e faz surgir espaços e tempos vivenciais que 

constituem ambientes de aprendizagens significativas. 

Situar em lugares de fazimentos, como nos ensinou o 

educador brasileiro Paulo Freire, dedicar esforços para a 

capacidade de criação de vínculos positivos, favorecer a 

autonomia e propiciar momentos de exercício de autoria 

de pensamento são metas e objetivos a serem buscados, 

sempre. Para isso, é vital o exercício da flexibilidade no 

vivenciar complexas, inusitadas e inesperadas situações. 

O trabalho do mediador-formador-facilitador, em 

quaisquer níveis de intervenção, exige domínio de 

técnicas vivenciais vitalizadoras, para que as diferentes 

modalidades de pensamento e aprendizagem sejam 

respeitadas  e   conhecidas,   ganhando   corporeidade   e 

   significação. 

“São as diferenças que fazem com que o 

movimento das experiências vividas seja 

incorporado como conhecimento efetivo. A 

construção da subjetividade humana é 

processo contínuo, sem interrupção, 

permanente.” 
 

 

 
Em tal transformação, a formação pessoal ganha 

espaço de imensa importância, para todos os que atuam 

como mediadores, cuidadores e terapeutas, por ser 

possibilidade concreta para que se assumam 

competências e habilidades necessárias ao seu fazer. A 

formação profissional exige, cada vez mais, esse 

movimento pessoal, na medida em que     o ato humano 

Vida é abertura e movimento de recusa ao 

fechamento. Na constituição de situações de 

aprendizagens, criadas no exercício mesmo da 

cotidianidade de nosso acionar, precisamos sempre de um 

ensinante e de um aprendente, que interagem entre si, 

estabelecendo relações, em função da relação mesma que 

ambos estabelecem com o conhecimento. 

A intencionalidade da consciência e da intuição 

vivenciadas em todo esse movimento, possibilita 

espaços de autoria de pensamento que se intercambiam 

na formação da subjetividade do psicopedagogo e dos 

profissionais das áreas de Educação e Saúde, gerando 

novas possibilidades de conexão entre informações, 

conhecimentos e saberes, enriquecendo seus acervos de 

experiências e vivências significativas no ato de 

aprender. 

 
 

2   Do  I  Ching,  Hexagrama  49, Arteplural  Edições Ltda. 
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A EXPERIÊNCIA COM AS OFICINAS 

PSICOPEDAGÓGICAS 

 
Aprendemos e ensinamos mutuamente - mediador, 

facilitador, ensinante e aprendente-, quando estruturamos 

pedagogicamente nossas aulas/intervenções como um 

lugar de interlocução, um espaço de interação, onde 

potencialidades são despertadas e o não-saber é 

evidenciado. A Psicopedagogia, enquanto campo 

transdisciplinar do conhecimento propicia-nos elementos 

constitutivos para o desenvolvimento de nossa autoria   de 

pensamento, fazendo-nos crer que é possível nos 

apropriarmos de informações e conhecimentos para 

transformá-los em saber. 3 

Nas experiências com as oficinas psicopedagógicas, 

construímos situações diferenciadas de aprendizagem, nas 

quais há espaço para o não-saber. A partir da autoria de 

pensamento, por exemplo, vamos renovando a prática 

pedagógica nos cursos de Psicopedagogia, como forma 

de efetiva intervenção e construção de espaços vivenciais 

na formação do psicopedagogo. Nas minhas diferentes 

vivências desenvolvidas no decorrer de alguns anos 

atuando como mediador em tais grupos, tenho por objetivo 

criar condições concretas para que ocorra um reencontro 

do sujeito consigo mesmo enquanto aprendente, de modo 

que seja possível criar novos significados para o já vivido, 

revendo suas experiências e trabalhando com suas 

frustrações, desejos e sonhos, consciente de sua própria 

realidade enquanto sujeito cognoscente e aprendente. 

Todo o processo vincula-se, inicialmente, com a 

vivência de dinâmicas de grupos, nas quais o sujeito é 

motivado a pensar em sua subjetividade ao relacionar-se 

com outros sujeitos, presentes na mesma busca por 

motivos diversos, mas no mesmo espaço e tempo 

vivenciais. Após momentos de exposição de conteúdos e 

informações, ao se constituírem como grupo, o estímulo 

seguinte é o de formarem subgrupos e a trabalharem juntos, 

sob minha orientação, com temas e questões 

psicopedagógicas e educacionais, desafiados a 

construírem modos inovadores e criativos para 

apresentarem suas conclusões e/ou inconclusões, ou seja, 

o percurso do vivido. 

Posteriormente, temos os momentos de compartilhar 

tudo isso de modo coletivo, em um círculo onde todo o 

processo de construção de saberes é evidenciado com a 

exposição das tensões, dos dilemas, dos desafios e das 

dúvidas surgidas. É um momento de celebração, pois aquilo 

que foi originado nos subgrupos é “parido” diante do 

grupo maior e, quase sempre, são momentos de poesia, de 

beleza, de música, de vivências que nos leva a refletir, a 

aprender, a ressignificar nossas ações e motivar nossa 

caminhada adiante. 

Durante esse movimento, todos os elementos do 

grupo são motivados a registrar idéias, tomando notas 

sobre o que estão vivenciando, para posteriormente 

produzirem textos e pequenos artigos, elaborando sínteses 

e construindo os Diários de Bordo como registro de 

Aprendências, uma técnica que venho desenvolvendo faz 

algum tempo, para motivar processos de autoria de 

pensamento em Psicopedagogia (BEAUCLAIR, 2005, p. 

13-20). 

A escrita, de suma importância para a constituição de 

nossas subjetividades, estabelece sentidos e cria 

significados porque faz com que o vivido extrapole a 

experiência presente – que com o tempo pode ser 

esquecida. A escrita é registro, por meio do qual nossa 

expressão ganha singularidade própria ao nosso pensar e 

fazer. 4 

Para a Psicopedagogia todos nós, aprendentes e 

ensinantes, devemos nos tornar sujeitos do saber, 

devemos ter entusiasmo pelo conhecimento. Na formação 

profissional do psicopedagogo, acredito ser fundamental 

trabalharmos com a questão da autoria de pensamento. 

Sendo autores, podemos conhecer nossas próprias 

histórias, passo essencial para a construção consciente e 

permanente  de  nossas subjetividades. 

De acordo com Remen (1998), muitos, 

 
[...] não conhecem sua própria história. A história sobre 

quem somos, não sobre o que fizemos. Sobre o que 

enfrentamos para construir o que construímos, sobre 

aquilo a que recorremos e que riscos corremos, o que 

sentimos, pensamos, receamos e descobrimos durante 

os acontecimentos de nossa vida. A verdadeira história 

que pertence somente a nós (REMEN, 1998, p.  22). 

 
 

3 Amplio estas idéias em BEAUCLAIR, João. Educação & Psicopedagogia: aprender e ensinar nos movimentos de autoria. São José dos Campos:  
Pulso  Editorial, 2007. 
4 BEAUCLAIR, João e SILVA, Ana da. Encontros e trajetórias: autoria de pensamento, percursos de aprendizagens significativas e criatividade. 
Comunicação apresentada no II Congresso Iberoamericano de Pedagogia Social/ XXI Seminário Interuniversitário de Pedagogia Social. 17,18 e 19 
de Setembro de 2007. Allariz (Ourense) y Chaves (Trás-os-Montes). Sociedade Iberoamericana de Pedagogia  Social.  Universidade  de  Vigo, 
Espanha. 
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Com a proposta formativa das oficinas 

psicopedagógicas, busco aprimorar minha própria 

autoria de pensamento para compartilhar a minha 

história como formador. Quando utilizo a Metodologia 

de Oficinas Psicopedagógicas (MOP), mostro ao grupo 

que ao nos autorizarmos a escrever, a sermos autores, 

podemos trabalhar como nossas subjetividades, com 

nossos valores, com nossa unicidade, com respeito ao 

tempo de cada um, pois o sujeito se constitui, ganha 

significado e sentido para si mesmo no decorrer de suas 

vivências (BEAUCLAIR, 2006). 
 

 

“Para a Psicopedagogia todos nós, 

aprendentes e ensinantes, devemos nos 

tornar sujeitos do saber, devemos ter 

entusiasmo pelo conhecimento.” 
 

A partir do exercício da autoria de pensamento 

podemos compreender que objetividade e subjetividade 

compõem nossa história e permitem o avançar em nossas 

cotidianas formas de atuarmos em Educação, Saúde e 

Psicopedagogia. As repercussões desse trabalho ganham 

validade e são observadas quando tenho a oportunidade 

do reencontro, quando leio as avaliações feitas após o 

vivido em cada nova experiência. E o prazer fica ainda 

maior quando leio as produções textuais construídas, 

presentes nos textos, nos depoimentos, nos artigos, nos 

ricos Diários de Bordo, nos relatórios das atividades 

desenvolvidas, que são entregues ao  final das    horas 

Na contemporaneidade, o processo de construção de 

conhecimentos deve considerar a aprendizagem humana 

em suas dimensões culturais, políticas, econômicas, 

históricas e sociais, sem jamais esquecer condicionantes 

pessoais, que estruturam o sujeito  aprendente. 

Essencial, no ato de aprender e ensinar e no ato de 

fazer nossas intervenções clinicas e terapêuticas, é 

colocar-se na posição de um sujeito desejante, 

compreendendo a necessidade de criarmos uma rede 

teórica múltipla e rica que possa evitar, na nossa formação 

contínua, que fiquemos presos a concepções 

reducionistas, que acabam por ser limitantes aos nossos 

processos de autonomia e autoria de pensamento 

(BEAUCLAIR, 2004). 

Sempre me proponho a compartilhar a crença de que 

é essencial descobrirmos nossas potencialidades, 

criarmos novas possibilidades para tornar próprio, de fato, 

aquilo que já é nosso, que reside em nossa subjetividade 

e que nem sempre temos a necessária coragem para 

mostrar, experimentar, vivenciar, compartilhar, para nos 

fazermos aprendentes em investigações 

transdisciplinares. 

 

“[...] aprender é uma aventura dramática e 

desejante, que deve ser vivenciada num 

espaçotempo de formação que tenha uma 

proposta de intercâmbio, intervenção e 

construção de novas autorias e que tudo isso 

resulte em novos fazeres e novos saberes.” 

vividas em comum, ou com um prazo combinado para essas    

devolutivas. 

A escrita, quando construída nos espaços e tempos 

motivadores presentes em nossas ações significativas a 

partir do estarmos juntos com os outros, cria possibilidades 

infinitas de reflexão, de aprendências, de significação 

efetiva aos nossos movimentos de vida situados no ser e 

no saber, na busca do conhecer mais e ir além. 

Acredito, a partir das minhas crenças e convicções 

como humano ensinante, que aprender é uma aventura 

dramática e desejante, que deve ser vivenciada em um 

espaçotempo de formação que tenha uma proposta de 

intercâmbio, intervenção e construção de novas autorias 

e que tudo isso resulte em novos fazeres e novos saberes. 

Andrade (2003), em trabalho sobre conhecimento 

e construção de subjetividades ensina-nos que para 

tal é necessário que cada um “se interrogue sobre 

suas escolhas, suas práticas, suas angústias e seus 

desejos: pensar nas suas limitações possibilita 

contatar  suas possibilidades”.  

Alguns depoimentos  dos aprendentes  

ensinantes do Projeto Faculdade Aberta a 

Maturidade, da Faculdade de Administração e 

Informática (FAI) de Santa Rita do Sapucaí, Minas 

Gerias, turma 2005, confirmam o quanto é importante 

todo  esse processo. 
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DEPOIMENTOS DE ALGUNS APRENDENTES 

ENSINANTES COMPONENTES DA TURMA 2005, 

FACULDADE ABERTA A MATURIDADE, FAI, MG 

 
Meu nome é Maria Helena, tenho 64 anos, 

profissionalmente aposentada, mas não aposentada da 

vida. Tenho 3 filhos e 3 netos. Vivi cerca de 40 anos de 

minha vida na cidade do Rio de Janeiro onde me formei, 

criei filhos. Depois de aposentados, eu e meu marido 

optamos pela cidade do interior, sua terra natal, onde 

certamente há uma boa qualidade de vida. Fazemos parte 

de um grupo da Faculdade Aberta à Maturidade onde 

tivemos o prazer de sermos alunos do Prof. João 

Beauclair na matéria intitulada “Dinâmicas para o Bem 

Viver”. Ele nos falava sobre as relações humanas, 

resoluções de conflitos e a importância da mansidão, 

afabilidade e doçura nas relações. Às vezes tínhamos 

dinâmicas ao ar livre onde também experimentávamos a 

importância da relação do homem com seu meio ambiente 

na natureza. Lembro dele sempre sereno e transmitindo 

muito carinho e paz nas suas preleções, mas também nos 

estimulando em relação à auto-estima e à necessidade de 

estarmos sempre ativos. Aproveitei muito dos seus 

ensinamentos. Hoje, além de continuar no grupo, praticar 

exercícios físicos, estou aprendendo a tocar teclado e 

estudando inglês, onde convivo com gente jovem, bem 

mais jovem do que eu. Acho que além de procurar o bem 

viver também procuro ter um viver bem dinâmico. O 

professor João Beauclair será sempre lembrado com 

muito carinho por todos  nós. 

 
Maria Helena Marinho 

agradecimento a Deus pelo dia de hoje, compreendi 

melhor com o professor João e agradeço a ele por me 

sentir mais jovem e saber que o importante na vida é a 

juventude da alma. Que a bondade do Senhor lhe 

acompanhe sempre e que sua Luz não lhe falte nunca. Um 

grande abraço da saudosa e amiga Maria Fernanda. 

 
16-9-2007 

 

 
 

Caro Mestre João  Beauclair 

 

A sua sabedoria e perspicácia no trato com os idosos 

deram a você a capacidade de encantar a   todos. 

Você está fazendo falta  aqui. 

Como a pluma que voa ao sabor dos ventos, quem 

sabe um dia eles o trarão de novo ao nosso  convívio. 

Um abraço do seu ex-aluno 

 

Celso Siécola Moreira 

Outubro 2007 

 

CONCLUSÃO 

 

Buscar compartilhar escolhas, práticas, desejos é 

mover-se pelos caminhos da interlocução e do diálogo, 

colocando-se à disposição para o intercâmbio e ir adiante, 

sabendo com o poeta que o caminho se faz ao caminhar, 

interagindo e vivenciando nossas aprendizagens 

biográficas, buscando as dimensões da vida, saúde e bem- 

estar na gestão de si mesmo e na gestão do ser. A produção 

deste artigo possui esse movimento desejante, pois afinal, 

ao escrever nos inserimos no processo da partilha de algo 

muito maior do que aquilo que pensamos ter  produzido: 

Caro Professor João Beauclair     

“Se todos nós somos seres de linguagem, 
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser 

inesquecível. Saudades e mais saudades. Sou uma jovem 

de 76 anos, Meu nome? Maria Fernanda Frias de 

Oliveira, aluna da Faculdade da Maturidade, FAI em 

Santa Rita do Sapucaí, MG e grande admiradora do 

professor João Beauclair, que muito motivou as aulas 

nessa Faculdade com sua dinâmica, alegria e 

conhecimentos, trazendo para as meninas, sonhos 

emoções e atividades. A importância  de saber  viver  e o 

sejamos também seres solidários na 

proposta maior do desenvolvimento da 

autoria de pensamento, processo belíssimo 

que acontece com as nossas aprendizagens 

ao longo da vida: abertura e movimento de 

recusa ao fechamento.” 
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as palavras fazem emergir novos sentidos às nossas vidas e, 

com isso, sabemos de nossas limitações, sonhos, desejos, 

alegrias e crescimentos. 

Se todos nós somos seres de linguagem, sejamos também 

seres solidários na proposta maior do desenvolvimento da 

autoria de pensamento, processo belíssimo que acontece 

com nossas aprendizagens ao longo da vida: abertura    e 

movimento de recusa ao fechamento. 
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RESUMO 

 

 
Este artigo trata da qualidade da educação nas quatro primeiras séries do ensino fundamental no Brasil e nos municípios da 

Associação dos Municípios do Médio Sapucaí – AMESP. Seu objetivo é dar a conhecer os índices do desempenho 

educacional brasileiro e regional com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 

ferramenta de medição da qualidade da educação criada pelo MEC e aplicada desde 2005. Analisando os dados apresentados, 

percebe-se que o nível de desenvolvimento regional influencia e é influenciado pela qualidade da sua educação. 

Surpreendentemente a situação dos municípios da AMESP não difere muito da nacional, observando-se pelas médias dos 

respectivos desempenhos. O município de Santa Rita do Sapucaí apresentou um dos piores desempenhos entre os 30 da 

AMESP, em 2007. O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE foi instituído para reduzir as desigualdades de acesso à 

educação nas regiões e municípios mais carentes de recursos e com piores resultados no IDEB, através de programas 

estratégicos adequados às necessidades identificadas, disponibilizando recursos financeiros e apoio técnico. Cabe a cada 

escola e a cada município empenhar-se na busca da solução para o seu problema educacional, pois a meta brasileira de 

conseguir média 6,0 em 10,0 no ano de 2021 só será atingida com a elevação da média de todos os municípios. 

 

Palavras-chave: Qualidade da educação. IDEB. PDE. Municípios. AMESP. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This article deals with the quality of the first four grades of basic education in Brazil and in the municipalities of the Middle 

Sapucaí Municipalities Association – AMESP (portuguese version). Its goal is to make known the contents of the Brazilian 

and regional educational performance based on the results of Basic Education Development Index – IDEB (portuguese 

version), the tool for measuring the education quality created by the MEC that has been applied since 2005. Analyzing the 

data presented, one realizes that the regional development level influences and is influenced by the quality of education. 

Surprisingly, theAMESP municipality’s situation isn’t too different from the national as it is in compliance with the performance 

average. The municipality of Santa Rita do Sapucaí presented one of the worst performance among AMESP 30’s in 2007. The 

Development Plan for Education - PDE was established to reduce the access inequality of education in poor regions and 

municipalities of resources and with worse results in IDEB, through strategic programmes suited to the needs identified by 

providing financial resources and technical support. It is up to each school and each municipality engage in the quest for 

solution to their problem educational, as the Brazilian goal to achieve on average 6.0 to 10.0 in 2021 will only be achieved by 

lifting the average of all municipalities. 

 
Keywords: Education quality. IDEB. PDE. Municipalities. AMESP. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 24 de abril de 2007, data de lançamento do Plano 

de Desenvolvimento da Educação - PDE pelo Governo 

Federal, cravou-se um marco histórico importante para a 

evolução da qualidade do setor educacional no Brasil. 

A instituição do PDE está pautada na necessidade de 

se combater as desigualdades de acesso à educação de 

qualidade nos municípios brasileiros. O plano utiliza como 

ferramenta de medição de qualidade o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que avalia 

o ensino por escola, município e Estado, e leva em conta o 

desempenho dos alunos na Prova Brasil e as taxas de 

repetência e evasão escolar, coletadas pelo Educacenso. 

Busca-se, com esse Plano, o comprometimento dos 

governos estaduais e municipais, mas principalmente de 

cada escola, seus alunos, pais e secretários municipais de 

educação com o intuito de melhorar a qualidade do ensino 

em cada unidade de ensino, especificamente. O todo só 

melhora, especialmente em um ambiente em que milhares 

de unidades estão envolvidas, se cada uma delas melhorar. 

A finalidade deste estudo é conhecer os resultados do 

desempenho educacional brasileiro e regional, obtidos por 

meio do IDEB, e situar a qualidade da educação dos 30 

municípios da Associação dos Municípios da Microrregião 

do Médio Sapucaí – AMESP, Sul de Minas, segundo o 

desempenho dos alunos de suas   escolas. 

 

 

“O todo só melhora, especialmente num 

ambiente em que milhares de unidades estão 

envolvidas, se cada uma delas melhorar.” 
 

 
METODOLOGIA 

 

A fonte principal de dados secundários utilizados foi 

o portal eletrônico do Ministério da Educação e Cultura/ 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – MEC/INEP, de onde foram coletadas as 

notas médias analisadas, incluindo as dos 30 municípios 

da AMESP. Os dados considerados são do tipo primário, 

portanto. Aquele que foi coletado por outrem. 

A fundamentação teórica teve como base os autores 

Philippe Perrenoud, Danilo Gandin e Pedro Demo. 

Foram pesquisados, também, temas referentes à 

educação em sites especializados para expor e depois 

concluir sobre o propósito do artigo. 

 
O PDE E SEU INDICADOR DE QUALIDADE: IDEB 

 

O PDE carrega consigo o princípio de que não importa 

em que região geográfica se localiza o Estado e, por 

conseguinte o município, mas que o desenvolvimento 

destes deve estar fielmente ligado à educação. 

 
Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir 

o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. (BRASIL, 2002). 

 

 
Daí, nota-se o forte vínculo que o PDE possui com a 

Constituição Federal, como era de se esperar. Além disso, 

o plano se sustenta em seis pilares: visão sistêmica da 

educação; territorialidade; desenvolvimento; regime de 

colaboração; responsabilização e mobilidade social. 

No que diz respeito ao papel da sociedade na 

educação, Gandin (2000) afirma que “a primeira grande 

participação que o povo deve tomar é a de exigir escola e 

a de exigir que esta escola seja de qualidade”. 

A fundamentação do PDE foi estabelecida mediante 

um conjunto de metas que são essenciais para o bom  

desempenho dos alunos. Algumas delas são: estabelecer 

como foco a aprendizagem; alfabetizar as crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade; acompanhar cada aluno da 

rede individualmente; combater a repetência, por estudos 

de recuperação ou progressão parcial; combater a evasão; 

ampliar a jornada; fortalecer a inclusão educacional das 

pessoas com deficiência; promover a educação infantil; 

instituir programa de formação e implantar plano de carreira, 

cargos e salários para os profissionais da educação; 

valorizar o mérito do trabalhador da educação; fixar regras 

claras, consideradas mérito e desempenho, para nomeação 

e exoneração de diretor de escola; promover a gestão 

participativa na rede de ensino; fomentar e apoiar os 

conselhos escolares. Essas metas foram desdobradas em 

28 diretrizes que norteiam as ações do Plano de Metas do 

Compromisso Todos pela Educação, um dos  programas 

estratégicos do PDE. 
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Os planos de ações terão como foco principal os 

municípios mais carentes de recursos e que apresentarem 

menor índice de qualidade da educação. Tendo como lema 

“Todos pela educação”, o sucesso do PDE é ligado à 

adesão dos governos estaduais e municipais ao Plano, 

mobilização das escolas, pais, alunos e secretários de 

educação, quanto à manutenção e assimilação das 

mudanças que forem implantadas de acordo com as 

necessidades reveladas. Cerca de 5.400 cidades, já aderiram 

ao PDE. Segundo Reynaldo Fernandes, presidente do 

INEP, “quando se cria um sistema de avaliação e passa a 

haver responsabilização pelos resultados, os gestores vão 

se preocupar com as notas e metas” (AVANCINI, 2007). 

Para determinar quais seriam os municípios 

prioritários1   das ações do PDE foi criado em 2007, pelo 

INEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

mais conhecido como IDEB. Com esse indicador 

ampliaram-se as possibilidades de comprometimento da 

sociedade em favor da educação. 

 
Uma coisa é certa: como representação do valor escolar, 

a avaliação faz parte de uma negociação mais ou menos 

explícita entre a família e a escola, negociação na qual 

os professores ou os conselheiros de orientação não 

são  neutros,  qualquer  que  seja  seu   campo! 

(PERRENOUD, 1999). 

 
 

O IDEB é calculado a partir de resultados de 

desempenho escolar, por meio da Prova Brasil, que avalia 

alunos de 4ª a 8ª séries do ensino fundamental (e agora da 

9ª série) em escolas públicas urbanas, e os resultados de 

rendimento escolar, como taxas de repetência e evasão 

escolar, apurados pelo Educacenso, via Internet. O 

sistema on-line do Educacenso facilitou a coleta de dados 

individualizados por todo o país. De acordo com 

PDE/MEC (2008), esse sistema  registrou 

52.969.456 estudantes matriculados na educação básica, 

46.610.710 em escolas públicas e 6.358.746 em 

instituições privadas. Parte considerável dos alunos, 

24.516.221, está matriculada nas redes municipais. Cada 

escola brasileira atualiza seus dados reais até uma data de 

referência estipulada anualmente. 

Até 2005, a ferramenta de mensuração do desempenho 

escolar era feita pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB, um tipo de prova aplicado a cada dois 

anos a uma amostra de alunos de cada Estado. A grande 

diferença entre a ferramenta anteriormente utilizada e a atual 

é a de que, ao invés de amostras, pesquisa-se agora toda 

população em referência. 

A avaliação, geralmente aplicada em toda a rede 

nacional, seja ela pública ou privada, criticada 

principalmente por alunos, que afirmam que esse 

instrumento não revela exatamente o que aprenderam, pelo 

fato de que fatores emocionais interferem na hora de fazê- 

la, é uma das poucas formas de verificar se o aluno adquiriu 

competências e habilidades durante um período. Apesar 

das críticas, Perrenoud (1999) atesta a essencialidade da 

avaliação escolar: 

 

Avalia-se sempre para agir. Mesmo as pesquisas feitas 

independentemente da avaliação escolar têm, em geral, 

o objetivo de orientar uma inovação, fundamentar uma 

defesa pró ou contra tal reforma, aumentar a eficácia 

do ensino ou da seleção. 

 
 

A Prova Brasil, além de avaliar o aluno, avalia a 

Instituição de Ensino, detectando se ela possui capacidade 

de proporcionar educação de qualidade. Descobriram-se, 

assim, desigualdades regionais, mas em contrapartida 

identificaram-se práticas que resultam em boa 

aprendizagem. 

A criação do IDEB permitiu fixar metas de 

desenvolvimento educacional para cada município, tendo 

como referência as carências percebidas pelos resultados do 

indicador. 

O IDEB calculado para o País em 2005 e 2007 e as 

projeções para 2007 e 2021, relativos aos anos iniciais do 

ensino fundamental, são mostrados na tabela 1. Nesta as 

médias nacionais projetadas contemplam os anos iniciais e 

finais do ensino fundamental e ensino médio, mostrando que 

as metas estabelecidas foram ultrapassadas nesses três níveis 

de ensino. 

No ano passado obteve-se média 4,2 nos anos iniciais 

do ensino fundamental, quando o esperado era 3,9. 

O mesmo ocorreu com as séries finais do ensino 

fundamental, cuja meta era 3,5 e atingiu-se a média 3,8; o 

ensino médio, excedeu a meta estabelecida de 3,4, atingindo 

3,5. 

 
 

1  O MEC apoiará aproximadamente 1.242 municípios prioritários, ou seja, aqueles que possuem maior carência de recursos e apresentaram   
piores resultados no  IDEB, receberão recursos financeiros    e  técnicos 
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TABELA 1 - Médias reais e projetadas pelo IDEB para 2005 a 2021, Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 
Anos 

Total 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos finais do Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Médio 

IDEB 

Observado 

 

Metas 
IDEB 

Observado 

 

Metas 
IDEB 

Observado 

 

Metas 

2005 

3,8 

2007 

4,2 

2007 

3,9 

2021 

6,0 

2005 

3,5 

2007 

3,8 

2007 

3,5 

2021 

5,5 

2005 

3,4 

2007 

3,5 

2007 

3,4 

2021 

5,2 

FONTE: MEC, 2008. 

 

Na tabela 2, encontraram-se os mesmos dados, mas 

separados por dependência administrativa, isto é, por rede: 

pública, federal, estadual, municipal e privada. 

Nota-se, com  facilidade, que  tanto os   valores 

observados como as metas são significativamente 

superiores para as redes federal e privada em relação às 

outras três, refletindo uma evidente superioridade da 

qualidade de ensino nas duas primeiras. 

 

TABELA 2 - Médias reais e projetadas pelo IDEB para 2005 a 2021, por dependência administrativa, Brasil. 
 

Depen- 

dência 

Adminis- 

trativa 

 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

Anos finais do Ensino 

Fundamental 

 
Ensino Médio 

 IDEB 

Observado 
Metas 

IDEB 

Observado 
Metas 

IDEB 

Observado 
Metas 

 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 

Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9 

Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0 

Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9 

Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8 

Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0 

FONTE: MEC, 2008. 

 

No pensamento de Hutmacher (1993), encontra-se a 

já conhecida explicação para esses resultados: 

 
[...] o distanciamento entre as classes sociais se mantém 

e até mesmo tende a se agravar entre as camadas menos 

favorecidas e a classe média alta, principais 

beneficiárias da explosão escolar (HUTMACHER, 

1993 apud PERRENOUD, 1999). 

 

O objetivo nacional é atingir a média 6,0 em 2021, 

ano em que o Brasil completará 200 anos de sua 

independência. Essa meta teve como base o Programa de 

Avaliação. 

Internacional de Alunos – PISA e como referência a 

média atual dos países desenvolvidos, como: Estados 

Unidos, Noruega, Dinamarca, Holanda, Coréia do Sul, 

Finlândia e Espanha. 

RESULTADOS REGIONAIS E MUNICIPAIS 

 

Em 2005, o município do interior de São Paulo, Barra 

do Chapéu, apresentou média de 6,8, melhor pontuação 

dentre os municípios brasileiros avaliados. Adolfo, outro 

município paulista do interior, obteve nota mais alta, 7,7, 

em 2007, para as séries iniciais, ultrapassando a nota 4,7, 

obtida em 2005 e a meta nacional para o ano de 2021. Esses 

dados podem ser constatados no ranking apresentado 

pela tabela 3. 

Nota-se que dos 12 primeiros colocados, São Paulo 

ocupa 11 posições, em uma demonstração inequívoca de 

que é o Estado com melhor qualidade de ensino para esse 

nível. 

Por outro lado, a tabela 4 mostra o ranking dos 

municípios com os piores desempenhos. 
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TABELA 3 - Melhores desempenhos dos municípios 

no IDEB – Séries iniciais do Ensino Fundamental, 

2005 e 2007. 
 

Posição Município 
Ideb 

2005 

Ideb 

2007 

1º Adolfo (SP) 4,7 7,7 

2º Santa Fé do Sul (SP) 4,7 7,6 

3º Cosmorama (SP) 5,3 7,5 

4º Centenário (RS) - 7,3 

5º Taquarivai (SP) - 7,2 

6º 
Santa Rita D'Oeste 

(SP) 
5,8 7,2 

7º Cajuru (SP) 5,2 7 

8º Turmalina (SP) 5,5 7 

9º Barra do Chapéu (SP) 6,8 6,9 

10º Terra Roxa (SP) 4,8 6,9 

11º Valentim Gentil (SP) 5,8 6,9 

12º Valparaiso (SP) 5,1 6,9 

FONTE: INEP, 2008. 

 
Nesse caso não há uma concentração evidente em um 

único Estado mas, o da Bahia destaca-se com 5 municípios 

entre os 12 citados e o Pará com 3. Fica evidente, portanto, 

que o problema é maior nas regiões Nordeste e Norte    do 

Brasil. 

 
TABELA 4 - Piores desempenhos dos municípios no IDEB – 

Séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Posição Município 
Ideb 

2005 

Ideb 

2007 

1º Ubatã (BA) 1,8 0,9 

2º Barra do Rocha (BA) 1,9 1,6 

3º João Dias (RN) 2,3 1,7 

4º Pirai do Norte (BA) 2,2 1,8 

5º Campo Grande (AL) 1,8 1,8 

6º Bonfim do Piaui (PI) 2,0 1,8 

7º 
Cachoeira do Piria 

(PA) 
2,0 1,8 

8º Serrinha (BA) 1,8 1,9 

9º 
Santa Maria das 
Barreiras (PA) 

1,9 1,9 

10º Anajas (PA) 2,2 1,9 

11º Japura (AM) 1,9 1,9 

12º Ipecaeta (BA) 2,1 1,9 

FONTE: INEP, 2008. 

 
 

Segundo o portal eletrônico Uol Educação (2008), 

Curitiba obteve o melhor resultado entre as capitais nas 

séries iniciais, apresentando a média 5,1. A cidade apostou 

em um diagnóstico sobre a realidade das escolas, levando 

em conta fatores socioeconômicos das regiões e a 

participação da  família. Do  lado oposto, Belém foi    a 

capital com o menor índice, contabilizado em 3,2, e as séries 

finais do ensino fundamental obtiveram uma queda da 

média 3,1, em 2005, para 2,9, em 2007, quando a meta para 

o ano passado era de 3,1. Destaca-se, nessa capital, o pior 

resultado obtido pelo Colégio Ruy Paranatinga Barata, 0,1, 

com problemas estruturais presentes há mais de uma 

década. “Encontrei a escola com o nome mal visto lá fora. 

Tudo isso refletiu no resultado”, afirma a diretora Léa 

Gomes Miranda que também afirma que mudanças, não 

detalhadas, estão acontecendo e na próxima avaliação o 

colégio apresentará melhor resultado. (CIEGLINSKI; 

CRAIDE, 2008) 

Dos 1.242 municípios-alvo das ações do     MEC, 

1.135 atingiram ou ultrapassaram as metas previstas para 

2007. A maior concentração de municípios prioritários 

encontra-se no Nordeste, totalizando 818 e Norte, 200, 

confirmando as indicações da tabela 4. 

Além de recursos financeiros, distribuídos pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB, esses municípios receberão apoio técnico 

para a identificação das rupturas na estrutura 

educacional, elaboração de projetos, formação de 

professores e aquisição de equipamentos, como 

computadores. 

Tal decisão vem ao encontro do que afirma Demo 

(1994), para quem deveria estar claro que o sistema só 

pode dar resultado com algum padrão de manutenção e 

funcionamento, que inclui área adequada, prédio 

conveniente, meio ambiente favorável, apoios didáticos e 

assistenciais, manejo das distâncias. 

 
IDEB DOS MUNICÍPIOS DA AMESP 

 

Além de conhecer o IDEB nacional e os de algumas 

regiões do Brasil, este estudo objetiva também identificar e 

posicionar a situação da qualidade da educação nos 30 

municípios que compõem a AMESP, por meio dos resultados 

desse indicador. 

A tabela 5 mostra os dados relativos ao desempenho de 

cada município em 2005 e 2007, as metas previstas de 2009 até 

2021 e o avanço obtido em 2007, comparado com 2005. 

Na média, aAMESP conseguiu uma evolução de 11,24% 

no IDEB 2007 comparada com a de 2005. Esta pode ser 

verificada na última linha da tabela, que mostra as médias de 
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4,36 e 4,85 para 2005 e 2007, respectivamente. 

Observando caso a caso é possível detectar que 

apenas os municípios de Borda da Mata e Cachoeira   de 

Minas possuem as duas notas do IDEB acima de 5,0 entre 

os 30 da AMESP, ficando próximo do município de Cambuí, 

com o melhor índice de 2007. 

 

TABELA  5 -  Resultados do IDEB para os municípios da AMESP. 
 

Município Nota real IDEB Metas projetadas 

Ensino Fund. 1
as 

Séries 2005 2007 %* 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Bom Repouso - - - - - - - - - - 
Borda da Mata 5,2 5,3 2 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 
Bueno Brandão 4,2 5,2 23,8 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 

Cachoeira de Minas 5,3 5,5 3,77 5,6 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 
Camanducaia 4,1 4,5 9,76 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 

Cambuí 4,9 5,8 18,37 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 
Careaçu 4,3 4,3 - 4,7 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 

Congonhal - 5,1 - 5,4 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 7,0 

Córrego do B. Jesus 5 5,1 2 5,4 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 
Espírito Sto. do Dourado 4,7 5,4  5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 

Estiva - - - - - - - - - - 
Extrema 4,7 4,7 14,89 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 

Heliodora 3,7 4,6 24,32 4,1 4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 
Inconfidentes 4,4 5,3 20,45 4,8 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 

Itapeva 4,5 4,2 - 0,93 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 
Jacutinga 3,5 4,4 25,71 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 

Monte Sião 4,6 4,5 -0,98 5,0 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 6,6 
Munhoz 3,2 4,4 37,5 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 
Natércia 4,3 5,5 27,91 4,7 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 

Ouro Fino - 5,1 - 5,5 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 
Pouso Alegre 4,8 4,9 2,08 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 

Santa Rita do Sapucaí 4,4 4,2 -0,95 4,8 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 
São João da Mata 4,7 4,8 2,13 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 
S. S. da Bela Vista 4,2 5,3 26,19 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 

Senador Amaral - 4,0 - 4,4 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 
Senador José Bento 4,1 5,0 21,95 4,5 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 

Silvianópolis 3,8 4,6 21,05 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 
Tocos do Moji - 5,1 - 5,5 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 

Toledo 3,8 4,7 23,68 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 
Turvolândia 4,2 4,2 - 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 6,1 6,3 

Média AMESP 4,36 4,85 11,24 4,82 5,21 5,47 5,74 6 6,23 6,48 

FONTE: MEC, 2008. * percentual de evolução. 

 

Os municípios de Bueno Brandão, Cambuí, Espírito 

Santo do Dourado, Heliodora, Inconfidentes, Jacutinga, 

Senador José Bento, Silvianópolis e Toledo atingiram, 

em 2007, índices iguais ou superiores às suas metas 

para 2011; Munhoz, Natércia e São Sebastião da Bela 

Vista superaram as de 2013. Esses três municípios 

apresentaram as maiores evoluções no IDEB de 2007 

em relação ao de 2005. Por outro lado, Itapeva, Monte 

Sião e Santa Rita do Sapucaí involuíram, com índices 

menores em 2007 do que em 2005. 

Santa Rita do Sapucaí só ficou à frente de Senador 

Amaral, igualando-se com Itapeva e Turvolândia nas 

piores posições entre os municípios da AMESP em 2007. 

O maior destaque na lista é Cambuí, município que 

apresentou maior nota no IDEB dentre os municípios 

da AMESP, com 5,8 em 2007 contra 4,9 do índice medido 

em 2005. 

O maior destaque no percentual de evolução da 

nota ficou com a cidade de Munhoz, que de 3,2 obtidos 

em 2005, passou para 4,4 em 2007, com 37,5% de 

aumento. 

Todos os dados da tabela referem-se aos anos 

iniciais do ensino fundamental, ou seja, de 1ª à 4ª séries. 

Portanto, a base comparativa para esses municípios  

leva em consideração a média nacional de 3,8 para 2005 

e 4,2 para 2007, como se vê na tabela 1. 
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Congonhal, Ouro Fino e Tocos do Moji, mesmo não 

possuindo dados referentes a 2005, mostraram bom 

desempenho com a nota 5,1, em 2007, que representa um 

percentual de 21% maior do que a média nacional. Esses 

mesmos municípios estão entre os de melhores resultados 

na AMESP. 

 

 
“Santa Rita do Sapucaí só ficou à frente de 

Senador Amaral, igualando-se com Itapeva 

e Turvolândia nas piores posições entre os 

municípios da AMESP em 2007.” 

 

 
Não foram encontrados no portal do MEC os 

resultados do IDEB de 2005 e 2007 para os municípios de 

Bom Repouso e Estiva, nem os de Congonhal, Ouro Fino, 

Senador Amaral e Tocos do Moji para 2005, esses dois 

últimos relativamente recém-emancipados. 

Em 2007, apenas o município de Senador Amaral não 

conseguiu atingir a média nacional, porém com uma 

diferença pequena de 0,2 ponto. Em 2005, 3 municípios 

ficaram abaixo da média nacional (3,8) e 2 ficaram 

exatamente em cima dessa pontuação. 

Pode-se verificar, a partir dos resultados destes 2 anos, 

que o grau de comprometimento dos municípios da AMESP 

em melhorar seus resultados e contribuir para o aumento 

do índice de qualidade do ensino brasileiro se elevou. 

Analisando todas as metas para esses municípios é 

possível notar que três deles poderão ficar abaixo da meta 

nacional estipulada para o ano de 2021. São eles: Heliodora, 

Jacutinga e Munhoz, com metas projetadas de 5,9, 5,7 e 

5,4, respectivamente; Bom Repouso e Estiva não possuem 

essas informações; Silvianópolis e Toledo têm previsão 

de atingir exatamente a meta nacional; 18 municípios 

deverão ultrapassar essa meta, tendo como    exemplos 

 
 

“O maior destaque na lista é Cambuí, 

município que apresentou maior nota no 

IDEB dentre os municípios da AMESP, 

com 5,8 em 2007 contra 4,9 do índice 

medido em 2005.” 

Turvolândia (6,03) e Inconfidentes (6,5); 5 atingirão/ 

ultrapassarão o patamar de 7 pontos, como Borda da Mata 

(7,1), Cachoeira de Minas (7,1), Congonhal (7,0), Ouro 

Fino (7,0) e Tocos do Moji (7,0). 

A meta para a AMESP no ano de 2021 foi encontrada 

segundo a média das médias estabelecidas para os 30 

municípios que a compõem, o que resultou em 6,48 

pontos, que pode se considerar um resultado apenas 

razoável, por atingir e ultrapassar a média nacional. 

 

“Pode-se verificar, a partir dos resultados 

destes 2 anos, que o grau de 

comprometimento dos municípios da 

AMESP em melhorar seus resultados 

e contribuir para o aumento do 

índice de qualidade do ensino 

brasileiro se elevou.” 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os resultados do IDEB, foi possível ver que 

o grau de desenvolvimento de uma região geográfica 

influencia e é influenciado diretamente pelos 

resultados do desempenho da educação. Note-se que 

os extremos são a Região Sudeste, com o melhor 

desempenho encontrado em São Paulo, onde grande 

parte dos municípios teve as melhores classificações 

no IDEB e do lado oposto, a Região Nordeste, mais 

carente de recursos, com a Bahia entre os Estados  de 

pior desempenho. 

Regionalmente, tendo em vista as tendências 

identificadas pelos índices de 2005 e 2007, infere-se 

que 83% dos municípios da AMESP atingirão o 

objetivo brasileiro de chegar à média 6,0 se apoiarem- 

se em recursos como o próprio PDE e se 

comprometerem a implementá-lo, mantê-lo e melhorá- 

lo. Os 16,67% dos municípios restantes precisam 

identificar seus problemas e mobilizar a comunidade 

local, os alunos, os profissionais lotados na escola  e 

as autoridades políticas locais, buscando apoio para 

reverter seus  resultados. 
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RESUMO 

 

 
O artigo apresenta uma reflexão sobre a Natureza da Linguagem conforme os diferentes pressupostos teóricos 

desenvolvidos pelas Ciências da Linguagem, desde a Antiguidade clássica até aos princípios defendidos no mundo 

contemporâneo. O objetivo é apresentar, de forma sucinta, as visões científicas, filosóficas, históricas e lingüísticas 

sobre a questão da Natureza da Linguagem, bem como a compreensão do funcionamento da língua e suas formas de 

representação nestes diferentes momentos. E ainda, as influências de tais matrizes teóricas na vivência acadêmica e 

profissional de ensino da língua. 

 

Palavras-chave: Filosofia. História. Linguagem. Representação. Ensino. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
The article presents a reflection about the language nature according to the different theoretical presuppositions 

developed by the Language Sciences, since the ancient classic up to the principles defended in the contemporary 

world. Its objective is to present, in a brief way, the philosophical, historical and linguistic vision of how such sciences 

approach the questions of the language nature, as well as the comprehension of the language’s operations and its 

representation forms in these different moments. 

 

keywords: Philosophy. History. Language. Representation. Teaching. 

mailto:claudianovaes1811@hotmail.com
mailto:claudianovaes1811@hotmail.com


Da Grécia ao mundo contemporâneo: a natureza da linguagem e suas formas de representação 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.8, n.1, p. 55-65, 2008 56 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho propõe reunir os estudos filosóficos das 

principais concepções teóricas das Ciências da 

Linguagem e sua evolução histórica no processo de 

compreensão sobre a Natureza da Linguagem, suas formas 

de funcionamento e representação. 

Por meio da Filosofia da Linguagem, apresentaremos 

as diferentes posições sobre a natureza dos sistemas 

conceituais lingüísticos desenvolvidas historicamente, a 

fim de explicar a diversidade de matrizes teóricas e a 

influências desta nas formas de compreender o 

funcionamento e a representação da linguagem nos 

diferentes  espaços histórico-sociais. 

 

 

“Este trabalho propõe reunir os estudos 

filosóficos das principais concepções teóricas 

das Ciências da Linguagem e sua evolução 

histórica no processo de compreensão sobre 

a Natureza da Linguagem, suas formas de 

funcionamento e representação.” 
 

 
De fato, esperamos que, ao final desta reflexão, 

possamos compreender um pouco mais sobre as 

influências de tais posicionamentos na vivência acadêmica 

e profissional de ensino da língua, nas questões que 

originaram os modos de pensar e agir sobre a linguagem e, 

talvez, repensar nos discursos produzidos e naqueles em 

que outrora nos foram silenciados. 

 
DA GRÉCIAAO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UM 

POUCO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA SOBRE A/DA 

LINGUAGEM. 

 
A questão da natureza e origem da linguagem   vem 

acerca do significado de Língua teriam influenciado as 

diferentes formas de pensar sobre língua e linguagem na 

história dos estudos lingüísticos. Em suas reflexões sobre 

a linguagem humana, Platão distinguiu o nome (onoma) 

do verbo (rhema), pois anterior a ele, as duas palavras 

designavam “nome”. Seria a partir de tal distinção que a 

língua explicaria a própria língua, posteriormente a base 

sobre a qual os estóicos construíram a gramática. 

Para Platão, o pensamento ou logos, constituiu-se a 

partir das combinações entre o nome e o verbo, de forma 

que, por meio dessas combinações, surgiria o discurso. 

Discurso seria aquele que fala sobre algo e não apenas 

nomeia, dando-nos a indicação do que se referem as coisas, 

além de exprimir a relação existente entre essas coisas. 

Por possuírem diferentes representações, o logos teria, 

então, três elementos constitutivos: constituir-se-ia em 

uma declaração, possuiria um sintagma verbal e outro 

nominal, bem como receberia um valor de verdade. Assim 

sendo, a combinação das palavras somente se constituiria 

em logos quando as expressões do pensamento dessem 

informações e afirmassem algo (ações ou estados) sobre 

alguma coisa, uma pessoa ou uma palavra (aquele que 

pratica ou sofre a ação). 

 
[...] uma lista não é uma linguagem, uma expressão 

lingüística não corresponde simplesmente à 

concatenação de unidades diferenciadas, quer dizer, 

que a linguagem humana não é simplesmente um 

monóide livre. As palavras devem ser categorizadas e 

suas possibilidades de associação dependem de sua  

pertença às  diferentes categorias.  (SOFISTA, 

362 apud AUROUX, 1998, p.  37). 

 
 

Nesta época, Platão já observava a existência da 

escrita como meio transformador do estatuto da fala 

humana, pois ao esconder o espírito, a escrita não 

representaria a alma. Conforme o pensamento sofista, antes 

da fala, haveria primeiro o raciocínio, que nomearia e se 

formaria  um  juízo.  Aquilo  que  seria   expresso 

permeando inúmeras reflexões entre filósofos e    

pesquisadores   desde   a    Antiguidade   clássica, 

originariamente na Grécia, no interior da Filosofia, até os 

dias atuais. 

Foi Platão (2006), o primeiro pensador a nos dar pistas 

para o estudo das proposições, colocando a linguagem 

como objeto de estudo. Essas proposições,  especulações 

“Foi Platão (2006), o primeiro pensador a 

nos dar pistas para o estudo das proposições, 

colocando a linguagem como objeto de 

estudo.” 
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vocalmente tornar-se-ia algo independente, sendo ele um 

pensamento. 

Nesta época, Platão já observava a existência da 

escrita como meio transformador do estatuto da fala 

humana, pois ao esconder o espírito, a escrita não 

representaria a alma. Conforme o pensamento sofista, antes 

da fala, haveria primeiro o raciocínio, que nomearia e se 

formaria um juízo. Aquilo que seria expresso vocalmente 

tornar-se-ia algo independente, sendo ele um pensamento 

completo. A fala seria, assim, a própria expressão do 

pensamento. Como o pensamento precede a fala, a fala 

nada mais seria que a própria exteriorização do conteúdo 

do pensamento, de algo que o pensamento já construiu. 

Tudo que foi dito, receberia significado pelo pensamento, 

e somente o pensamento poderia atribuir o valor de verdade 

às proposições. 

No Sofista, o Teorema de Platão foi assim formulado: 

 
Nomes totalmente isolados enunciados de ponta a 

ponta não produzem, portanto, jamais um discurso, 

não mais do que verbos enunciados sem o 

acompanhamento de nenhum nome (SOFISTA,   362 

apud AUROUX, 1998, p.  37). 

 
 

O Platonismo, seguido do neoplatonismo, não coloca 

a questão da representação como relação da idéia à coisa 

representada, mas antes da idéia à idéia que deriva dela e, 

eventualmente, da coisa que deriva dela. 

Ainda na Grécia, no interior da filosofia, a doutrina 

de Aristóteles ([s. d] apud AUROUX, 1998) veio difundir 

a divisão da cadeia de sinais lingüísticos definindo o 

termo ou a categoria como “aquilo que serve para 

designar uma coisa”, a indicar o que uma coisa é ou faz, 

expressando o que a percepção e o pensamento seja 

capaz de captar imediata e diretamente na coisa. 

Aristóteles chamava de categoria (do verbo 

kategorein, que significa atribuir) o predicado da 

proposição. Posteriormente, empregou esse termo para 

apontar apenas os predicados atribuídos ao ser ou aos 

seres. De qualquer forma, as categorias aristotélicas 

tiveram a acepção de nos indicar as maneiras de ser do 

próprio ser. 

Para este filósofo, as palavras sem combinação umas 

com as outras significariam por si mesmas uma das  

seguintes coisas: o  que  (substância), o   quanto 

(quantidade), o como (qualidade), com o que se relaciona 

(relação), onde está (lugar), quando (tempo), como está 

(estado), em que circunstância (hábito), atividade (ação) e 

passividade (paixão). 

De qualquer forma, a análise clássica atribuiu à 

linguagem a função principal de externalização do 

pensamento. Temos aqui o que os estudiosos chamaram 

da teoria do pensamento – linguagem: a linguagem verbal 

na função de exteriorizar o pensamento. Desse modo, a 

linguagem seria vista como tradução do pensamento: 

manifestação sensível e externa da representação interna. 

A teoria da linguagem como tradução do pensamento 

constituiu a base da gramática especulativa que, mais tarde, 

foi considerada a origem de toda a Gramática Geral. Com o 

passar do tempo, o estudo filosófico medieval veio pouco 

a pouco transformar os conceitos e aproximar o 

pensamento de um sistema de signos criado pelos homens, 

a permitir supor o pensamento universal. E a partir daí, a 

dedução sobre quais características que toda a linguagem 

deveria possuir para poder representá-la. 

Descarte ([1637], em sua teoria cartesiana, veio colocar 

o espírito e a matéria em naturezas ontológicas diversas. 

Para ele, a representação não possuiria a mesma natureza 

que aquilo que ela representou. Assim, o conceito 

aristotélico de idéia-forma seria abandonado, assumindo 

uma nova concepção do espírito humano, trazendo 

conseqüências fundamentais para a filosofia da linguagem. 

A idéia, nesta corrente, vem adquirir propriedades 

operatórias, que poderia associar-se a outras idéias. Nela, 

o pensamento e, conseqüentemente, a própria linguagem 

se concebem como um cálculo aritmético, tornando o 

funcionamento da representação puramente analógico. 

Aqui, conforme aponta Auroux (1998, p. 102) a 

representação configurou-se a uma codificação, ou seja, 

“fazer do próprio pensamento um signo de mesma natureza 

que o som lingüístico, quer dizer, um signo arbitrário.” No 

capítulo IV, da primeira parte da obra Lógica  de 

Port-Royal, encontramos umas das últimas formulações 

clássicas sobre a concepção analógica de signo: a idéia da 

coisa que representa e a idéia da coisa representada, de 

forma que sua natureza consistiu em evocar a segunda 

pela primeira. 

Os Senhores de Port-Royal consideraram os 

conteúdos da representação somente quando eles o seriam 

para um espírito (grifo nosso), sendo este – o espírito,  a 
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natureza e origem de toda a significação. Assim, neste 

estudo filosófico da linguagem, o signo assumiu o nome 

da coisa significada. Contudo, em nenhum momento a 

teoria semiológica de Port-Royal alegou a possibilidade 

de que o pensamento devesse ser considerado um 

signo, conduzindo a uma concepção não- 

representacionalista do pensamento. 

Já Condillac, em sua obra Essai sur l’origine des 

connaissances humaines (1951 apud AUROUX, 1998) 

veio demonstrar a revolução no abandono da concepção 

simbólica do signo, além da apresentação de uma 

classificação diversa apresentada na doutrina semiológica 

de Port-Royal. Nesta concepção, os signos foram 

considerados acidentais, naturais e de instituição a 

permitir uma análise do estatuto do signo enquanto signo. 

Para Condillac, a reflexão sobre o signo não esteve 

relacionada a uma teoria semiológica do signo, mas sim à 

semiótica: a uma teoria do pensamento e de sua expressão 

– uma teoria de linguagem (conforme retomado por 

Locke e apresentado mais adiante). 

Em sua teoria, Condillac se preocupou mais com a 

questão da significação, ou seja, sobre as formas de 

ligação da atividade intelectual do homem com um 

elemento natural qualquer. Dessa forma, o pensamento 

suscitado por Condillac em função da própria palavra 

permitiu um grande avanço na questão da digitalização do 

espírito. 

 
Tenho necessidade da linguagem para pensar, não 

somente porque sem ela eu não chegaria a dominar e 

analisar a diversidade fenomenal (tenho necessidade 

dos signos para construir as idéias abstratas e gerais), 

mas simplesmente porque certos “objetos” de 

pensamento não correspondem a idéias, quer dizer, 

a sensações. (CONDILLAC, 1951 apud AUROUX, 

1998, p. 112). 

 
 

Observa-se que Condillac não deixou de atribuir certa 

consistência ao pensamento (provinda das sensações) e 

chegou até a admitir que a maioria dos pensamentos fosse 

considerada representações. Mas sua tese final consistiu 

em colocar que o pensamento deveria ser considerado 

somente linguagem. Para este filósofo, tudo mudaria 

quando houvesse a possibilidade de manipular 

conscientemente os signos ao interesse do sujeito, 

ocorrendo assim o que ele chamou de signos arbitrários 

(grifo nosso). 

Foi Locke (1999) o primeiro a avançar e assumir o 

posicionamento da digitalização do espírito e a conservar, 

ao mesmo tempo, a teoria da linguagem- tradução. Dessa 

forma, Locke abriu uma nova via de pensamento sobre a 

linguagem humana, caracterizando- o arbitrário como a 

linguagem natural. Esse filósofo postulou a 

intersubjetividade como a condição da linguagem, 

estando o funcionamento semiótico do entendimento 

humano na base da generalidade. 

Locke discordou dos universais ontológicos das 

representações, pois para ele toda idéia pensada tornar- 

se-ia um acontecimento particular, de forma que as idéias 

são concernentes aos signos e à generalidade, a 

significação. Quando retratou a questão da semelhança, 

Locke também deixou claro que várias idéias poderiam 

ser produzidas particularmente por diferentes 

indivíduos ante um mesmo objeto ou situação. 

 
Qualquer idéia b é o signo de qualquer qualidade 

sensível q , todos os b e os q sendo respectivamente 

substituíveis entre si sob as condições que acabamos 

de descrever. Daí, o espírito pode considerar qualquer 

uma das b separada de seu contexto e fazer dela desse 

modo um idéia simples abstrata, signo de todas as 

outras e de todas as q .A cada vez, no entanto, que o 

espírito pense geralmente em uma qualidade sensível, 

será sempre uma b , de algum modo materialmente 

singular que sucederá nele. (AUROUX, 1998,   110, 

grifo do autor). 

 
A particularidade para a representação do real foi, 

dessa forma, o próprio conteúdo representativo, quando 

se tornasse uma vivência particular de cada indivíduo. 

Assim, na teoria Lockiana, o interior de cada indivíduo 

seria incomunicável sem a instauração de uma relação 

entre os signos e os processos individuais de significação 

pelo espírito. Os signos assumiram, nessa teoria, a 

característica essencial de ser arbitrário pelo fato de eles 

não se assemelharem diretamente à significação e por 

possuírem uma significação instituída livremente pelo 

homem. 

Foi a partir da tese Lockiana que o liberalismo 

lingüístico afirmou que em todo ato de linguagem 

haveria a liberdade inviolável de cada indivíduo e que a 

criatividade lingüística seria sempre um ato contingente 

da vontade individual, dando ela origem à linguagem. 

Esse liberalismo lingüístico, por sua vez, demonstrou 

uma imperfeição quanto à natureza da linguagem,   visto 
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que sua finalidade – a de comunicação, estaria 

condicionada à liberdade individual dos sujeitos falantes, 

impedindo-a, por vezes, de exercer sua função. A 

compreensão das idéias estaria, assim, privada a certos 

indivíduos, impedindo que ela se manifestasse a todos os 

outros. 

Para resolver tal problemática, Locke enunciou a 

condição da linguagem como meio de produzir 

comunicação entre os homens, desde que as palavras 

tivessem idéias parecidas com significados parecidos entre 

os sujeitos de uma mesma comunidade. Foi dessa forma 

que o arbitrário lingüístico se transformou no 

convencionalismo, na condição de que os sujeitos de uma 

mesma comunidade dessem o consentimento aos 

significados empregados às idéias e às palavras a serem 

utilizadas por seus membros. 

Lewis (1969 apud AUROUX, 1998) foi quem propôs o 

modelo mais completo para a idéia de convenção 

lingüística. O autor revelou a ligação entre a utilização da 

linguagem e os problemas de coordenação, relatando a 

partir daí o modelo de convenção tácita. Ele explicaria a 

convenção pela via do protótipo da convenção tácita, ou 

seja, na idéia do saber mútuo para configurar um 

comportamento lingüístico regular entre as pessoas. Nesse 

caso, supõe-se um comportamento convencional, a 

demonstrar uma regularidade de ações que pressuporia 

um conhecimento tácito, pois haveria em determinado 

grupo social uma conformidade nas ações entre os 

interlocutores naquele exato momento, um saber mútuo 

que determinaria as ações lingüísticas entre os 

interlocutores. 

A idéia de haver entre todos os interlocutores uma 

faculdade simbólica já desenvolvida e que, pela idéia da 

regularidade, a faculdade da linguagem suporia a 

capacidade de todos esses interlocutores compreenderem 

os signos que jamais empregaram ou ouviram, permitiu o 

abandono dessa tese. Isto porque, para que a significação 

e as idéias sejam expostas no processo de interlocução, há 

a dependência clara “das intenções do locutor, das 

circunstâncias nas quais ele as pronuncia e [...] das 

convenções em vigor”(AUROUX, 1998, p. 125). 

A concepção behaviorista do signo, explicado por 

Watson (1925 apud AUROUX, 1998), propôs a questão 

das entidades ocultas da linguagem não-manifestadas no 

mundo empírico, bem como na ausência da   consciência 

do próprio sujeito por meio do comportamento externo, 

sendo ele o único dado empiricamente observável. 

Esse estudo baseou-se na manifestação dos materiais 

de atividade mental, ou seja, do sistema nervoso e ao do 

próprio comportamento. Para Watson, o pensamento não 

seria aquilo que a linguagem significa, mas apenas uma 

linguagem subvocal. Isso permitiu pensar a relação entre 

a linguagem e o pensamento, de forma que o próprio 

pensamento estimularia pensamentos subvocais 

(linguagem subvocal). Para Watson, a linguagem foi 

considerada um pensamento subvocal: pensar com sons. 

Bloomfield, em seus “Postulates” de 1933 (1970 apud 

AUROUX, 1998), veio utilizar o posicionamento 

mecanicista de Watson, em que expôs os princípios de 

base da lingüística, definindo a significação das frases 

como correspondência estímulo/resposta: corresponding 

stimulus – reaction features. Conforme esse pressuposto, 

seria a partir do comportamento que se poderia concluir 

alguma coisa, tornando a linguagem observável pelo 

comportamento. Dessa forma, a fala seria a representação 

material do pensamento que produzira, por sua vez, um 

efeito no mundo material, por meio do estímulo/resposta. 

Chomsky (1991), representando a escola gerativista, veio 

contestar imediatamente a teoria do aprendizado 

subjacente, explicando que um sujeito nunca estaria 

submetido à totalidade dos estímulos que explicariam, de 

fato, seu comportamento verbal. Para Chomsky, o 

essencial a ser observado não seria o condicionamento, 

mas a criatividade e a capacidade de se produzir    novos 

elementos na interlocução. 

O modelo da teoria da aprendizagem subjacente 

recebeu várias críticas pelo fato da introdução das cadeias 

conduzirem à introdução de a hipóteses incontroláveis, 

contrariando o princípio da observabilidade defendida pelo 

behaviorismo. 

Auroux (1998) complementa a crítica feita à teoria da 

aprendizagem subjacente, enfatizando a necessidade da 

relação do sujeito com o resto do mundo e que faltaria, em 

tal pressuposto, a ordem autônoma de relações simbólicas 

na linguagem. 

Desde a digitalização do espírito, os lingüistas, 

gramáticos e lexicógrafos trabalharam utilizando o modelo 

triádico, que se resumia da seguinte forma: 1/som ! 2/idéia 

! 3/objeto. O ponto fundamental discutido pelos linguistas 

foi a  significação lingüística, na  relação   som/idéia. 
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Para a Lingüística, foi necessário colocar os elementos 

lingüísticos em relação, de forma tal que a estruturação 

das relações fosse concebida em sua relação com a 

estrutura do signo lingüístico. Esses elementos assim 

foram designados: a definição, que coloca em relação um 

termo e uma seqüência canônica; a antonímia, que liga 

dois elementos contrários ; e a sinonímia, relacionada aos 

diferentes significados que uma mesma palavra poderá 

assumir em diferentes enunciados e contextos. 

Quando Saussure (2006) inaugurou a Lingüística 

Moderna, no início do século XX, a caracterizou como 

sendo todas as manifestações da linguagem humana, 

estando ela composta em duas partes: a Língua, 

considerada por ele essencial, e a Fala, tida por ele como 

secundária. 

 

“Desde a digitalização do espírito, os 

lingüistas, gramáticos e lexicógrafos 

trabalharam utilizando o modelo triádico, 

que se resumia da seguinte forma: 

1/som ! 2/idéia ! 3/objeto.” 
 

 

 
Em seus estudos, Saussure constituiu duplamente o 

fenômeno da linguagem, a ser concebida enquanto tal se 

fosse analisada na interação de seus dois lados. Ou seja, 

Saussure (2006) considera a linguagem um fenômeno social 

e, ao mesmo tempo, individual; uma instituição atual e, de 

modo inverso, uma instituição do passado; possuidora   de 

uma natureza homogênea e, inversamente, concreta E, 

mais precisamente em relação à língua, Saussure (2006) 

veio especificá-la duplamente em seus aspectos evolutivo 

e histórico, como princípios diacrônicos e, para o estatuto 

da língua, da relação entre seus elementos, como 

sincrônicos. 

Nessa perspectiva, percebe-se que Saussure (2006) já 

apresentava a impossibilidade do tratamento do 

fenômeno lingüístico tendendo apenas para um de seus 

aspectos, pois para ele tomar apenas um de seus lados 

colocar-se-ia de modo insuficiente na determinação da 

constitutividade da linguagem. Dessa forma, para 

Saussure (2006, p. 16-17), faz-se necessário “colocar-se 

primeiramente no terreno da língua e tomá-la como norma 

de todas as outras manifestações da  linguagem.” 

Saussure (2006) veio caracterizar mais especificamente 

a natureza do signo lingüístico nas relações existentes 

entre signo, significante e significado. Para ele, a Língua 

não se caracterizaria apenas por uma lista de nomes 

(coisas) que corresponderiam a outras tantas. Ele 

questionava tal posição sob vários aspectos. 

Primeiramente, as palavras seriam idéias feitas, 

preexistentes a elas. Por exemplo, a idéia de “pião”, já é 

constituída de significação antes da palavra “PIÃO”. Em 

segundo lugar, tal suposição não diria se a palavra “PIÃO” 

era de natureza vocal ou psíquica, pois tal palavra poderia 

ser considerada sob um aspecto ou outro. E, por fim, 

haveria uma relação muito simples entre o nome e o 

significado, pois ele considerava tal relação um fato 

essencialmente complexo. Todavia, quando ocorresse uma 

relação direta entre nomes e significados, haveria, assim, 

uma aproximação que caracterizaria a dualidade na unidade 

lingüística. 

Conforme dito, os termos implicados na unidade do 

signo lingüístico seriam psíquicos, sendo estes 

relacionados no cérebro humano, por um vínculo de 

associações. Isto quer dizer que, o signo lingüístico não 

uniria uma coisa ou uma palavra, mas um conceito e uma 

imagem acústica, sendo eles inter-relacionados (grifo 

nosso). Segundo Saussure (2006), o caráter psíquico das 

imagens acústicas apareceria quando se observasse a 

própria Linguagem. 

Saussure (2006), ao defender uma perspectiva 

estruturalista da linguagem, preocupou-se em estudar a 

língua enquanto estrutura e funcionamento. A língua 

enquanto sistema tornou-se seu grande objeto de estudo e 

reflexão. Mas deixou em aberto questões relativas aos 

sentidos e ao texto. Dessa forma, ele enfatizou que o que 

funciona é a Língua, ou seja: 

[...] um conjunto de sistemas que autorizam 

combinações e substituições reguladas por elementos 

definidos, cujos mecanismos colocados em causa são 

de dimensão inferior ao texto (GADET; HAK, 1997, 

p. 62). 

 

 

É certo que Saussure inaugurou uma nova forma de 

pensar a Língua e, com isso, concedeu à Lingüística o 

estatuto de cientificidade. Mas, a partir de seus estudos, 

outras formas de pensar sobre a linguagem surgiram, 

apresentando novas abordagens e  recortes   teóricos. 
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O lingüista russo Roman Jakobson (1963 apud 

AUROUX, 1998) enfocou o perfil da mensagem, conforme 

a meta ou orientação dessa mesma mensagem em cada 

fator de comunicação, a saber: emissor, receptor, canal, 

código, referente, mensagem. Segundo Jakobson (1963), 

as atribuições de sentido e as possibilidades de 

interpretação que se podem deduzir e observar na 

mensagem estariam localizadas primeiramente na própria 

direção intencional do fator da comunicação, que 

determinaria o perfil da mensagem, sua função, a função 

de linguagem que marcaria aquela informação. 

Pode-se afirmar, assim, que esses modelos veicularam 

uma concepção de linguagem em que a língua é entendida 

como código (conjunto de signos que se combinam 

segundo regras), sendo ela capaz de transmitir ao receptor 

certa mensagem. A concepção comunicativa da linguagem 

(ligada ao movimento estruturalista) foi vista com 

ressalvas, por reduzir a comunicação humana a uma forma 

vazia e ritualizada. Auroux (1998) afirma que o principal 

defeito desse modelo foi o de pressupor que a linguagem 

humana possuiria a estrutura de um código e que haveria 

sempre  mensagens preestabelecidas. 

Chomsky (1981) é, atualmente, um dos pesquisadores 

que, embora faça parte da mesma vertente teórica de 

Saussure (estruturalismo), vem realizando o estudo da 

linguagem em uma nova perspectiva teórica: a Gramática 

Gerativa. Tal perspectiva ocupa-se da sintaxe das línguas 

como um meio para descrever uma entidade teórica 

chamada Gramática Universal (GU). 

Observamos que o objeto de estudo de Chomsky 

(1981) não é a sintaxe da língua, mas a própria 

universalidade da gramática existente entre as diferentes 

línguas. Ele retrata a GU como um processo de 

desenvolvimento e de maturação, na inter-relação do 

indivíduo com o meio. Nessa perspectiva, é proposta uma 

gramática subjacente a todas as línguas existentes na 

sociedade em geral, trazendo em sua essência os meios 

que permitem a combinação e a relação dos termos das 

diferentes línguas. Para, a partir daí, chegar a diferentes 

níveis de representação de linguagem, sendo tais níveis 

coordenados por um conjunto de princípios que tornariam 

restrita a combinação de seus termos. 

Nessa perspectiva teórica, as gramáticas particulares 

não são consideradas idênticas, mas permeadas por 

aspectos sintáticos comuns a todas as línguas do mundo. 

Dessa forma, a faculdade de Linguagem, em sua própria 

natureza, caracteriza-se como inerente aos seres humanos 

e estaria propícia ao desenvolvimento, bastando, para isso, 

o indivíduo estar em relação com uma determinada língua. 

Assim, no que diz respeito à aquisição da linguagem 

humana, Chomsky (1981) propôs uma análise sobre como 

a gramática se desenvolve na mente do falante e em  que 

base ocorre esse  desenvolvimento. 

 
A abordagem ao estudo da mente e da linguagem que 

proponho abre diversas perspectivas de estudo sobre  a 

natureza e a organização das estruturas mentais e o 

modo como se desenvolvem. Não deveríamos excluir a 

possibilidade de que o que normalmente consideramos 

conhecimento lingüístico talvez consista em sistemas 

cognitivos bem diferentes que interagem no 

desenvolvimento cognitivo normal (CHOMSKY, 1981, 

p. 52). 

 

Isso equivale a dizer que para adquirir uma língua 

haveria a necessidade de se possuir um órgão mental 

biológico que, anteriormente, deverá ser maturado e 

desenvolvido - condição para o processamento da 

aquisição da Linguagem. 

Entretanto, Chomsky não nega a necessidade de 

interação entre a mente e os fatores externos, no processo 

de aquisição de Linguagem. Para o pesquisador, a 

exposição do sujeito às inúmeras experiências lingüísticas 

coloca-se como fator importante no processo de 

aprendizagem da Língua na comunidade social a que 

pertence, uma vez que o sujeito necessita dessa experiência 

para dar início à construção da gramática interna da Língua 

Materna. É mediante essa exposição que há a possibilidade 

de o indivíduo adquirir o vocabulário de sua Língua. 

A Análise de Discurso (AD) francesa constitui outra 

abordagem da lingüística que nos faz pensar a Língua em 

atos concretos da fala, introduzindo aspectos até então 

não considerados, a configurá-la assim no lugar em que 

se determina a materialidade do discurso, conforme os 

pressupostos defendidos por Pêcheux (1988; 1990). 

Como o próprio nome diz, a Análise do Discurso trata 

do discurso, enquanto processo de compreensão da 

língua em suas produções de sentidos, nas relações 

simbólicas entre o homem e a sociedade. 

É nessa relação que a linguagem se concebe, 

assumindo o papel de mediadora entre o homem e a 

realidade natural e social. Nesse processo de mediação, a 
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linguagem configura-se no discurso, de forma a possibilitar 

a permanência, a continuidade, bem como o deslocamento 

e a transformação dos sentidos que constituem os sujeitos 

do discurso. 

Nessa concepção, a língua não é considerada 

somente um sistema simbólico, mas um sistema vivo no 

mundo, sendo significada pelos sujeitos no decorrer da 

história e, ao mesmo tempo, pela linguagem. Para a AD, 

conforme apresenta Orlandi (1996, p. 45) o que se propõe 

a estudar “é a ordem da língua enquanto sistema 

significante material, e a da história, enquanto materialidade 

simbólica.” Nesse caso, os processos e as condições de 

produção da linguagem são relevantes na análise das 

relações estabelecidas entre os sujeitos e a língua que 

falam, bem como as situações em que se produzem os 

dizeres. 
 

“As tecnologias da razão gráfica 

representam a linguagem no sentido 

em que elas descrevem e tematizam 

explicitamente as suas propriedades. 

Percebemos, então, que ela não representa 

a fala, mas descreve os seus modos de 

funcionamento, na oposição das duas 

dimensões da linguagem: o do encadeamento 

da fala (eixo sintagmático) e o das 

substituições possíveis das unidades da 

cadeia (eixo paradigmático).” 
 

 

 

Para Pêcheux (1997) e Orlandi (2005; 2006) o sujeito, 

em sua relação com a linguagem na sociedade, é interpelado 

pela ideologia, dando assim sentido à língua. É no processo 

discursivo que se observa a relação entre a língua e a 

ideologia, a permitir que se compreenda como são 

produzidos os efeitos de sentidos para os   sujeitos. 

Nessa concepção, o Discurso não se caracteriza por 

uma mensagem, tampouco como a transmissão de 

informação, pois nele, os locutores realizarão ao mesmo 

tempo o processo de significação, não sendo separados de 

forma estanque. No funcionamento da linguagem, em que 

as relações entre os sujeitos e os sentidos são afetadas pela 

língua e pela história, haveria um complexo processo 

de constituição desses sujeitos e de produção de sentidos 

em suas práticas de linguagem. 

 

 

“Assim, a representação simbólica – via 

escrita vem permitir que inúmeros sentidos 

ideológicos sejam fixados, de forma que 

o ser humano, ao interagir com a linguagem, 

acabe por acreditar que suas idéias lhes 

sejam constitutivo, ou seja, acreditando 

ser ele o autor de seu próprio discurso 

e de sua própria história.” 
 

 
Michel Pêcheux, tendo sido um leitor do 

estruturalismo de Saussure, questionou sobre o que de 

fato poderia a lingüística explicar quando se trata da 

questão do sentido. Dessa forma, ele tirou proveito da 

teoria saussuriana ao reconhecer o traço fundamental 

exposto nesta: pensar a língua enquanto um  sistema. 

Ele propôs, assim, o discurso como a reformulação da 

fala saussuriana, como também o princípio da subordinação 

da significação ao valor. Assim, Pêcheux veio ligar a 

significação à fala e ao sujeito, e a teoria do valor à língua. 

Admitiu ainda a presença do funcionamento das línguas 

em relação a elas mesmas e que seria a partir desse 

funcionamento autônomo que os processos discursivos 

deveriam ser pensados. 

Mas, em contrapartida, revelou a contradição operada 

por Saussure, na analogia operada em que faz intervir a 

idéia, e com ela, a fala e o sujeito. Esta seria a porta aberta 

deixada por Saussure, local esse em que o formalismo e o 

subjetivismo interpenetraram. 

 

CONCLUSÃO 

 
Foi possível neste trabalho detectarmos, 

historicamente, as diferentes formas de pensar sobre a 

natureza dos sistemas conceituais lingüísticos, bem como 

as intricadas relações entre as diversas matrizes teóricas e 

suas influências nos processos de representação da 

linguagem humana nos espaços histórico-sociais. Ou seja, 

as grandes transformações dos saberes lingüísticos foram 
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e ainda o são, “fenômenos culturais que afetam o modo 

de existência de uma cultura do mesmo modo que dela 

procedem” (AUROUX, 1992, p. 29). 

Da lógica para o positivismo, os estudos de 

linguagem ocuparam-se de posicionamentos históricos e 

ideológicos pertinentes a cada época. A filosofia, desde a 

Antiguidade clássica, da qual a lógica fez e ainda faz 

tradicionalmente parte, “trata das relações da linguagem 

com o pensamento, com o verdadeiro e com o real” 

(AUROUX, 1992, p. 31). A negação aos pensamentos 

filosóficos, a partir do final do século XIX, instituiu um 

novo pensar sobre a língua, em um estudo lingüístico 

institucionalmente autônomo e positivista: “as línguas 

nelas mesmas e por elas mesmas” (AUROUX, 1992, p. 

31). 

Percebemos, assim, que as diferentes maneiras de 

pensar sobre a Linguagem, em suas formas de 

representação, assumiram na história da humanidade, o 

papel de intermediárias nas relações sociais. Relações 

estas que permitiram aos diferentes estudiosos, desde a 

Antiguidade clássica ao momento contemporâneo, 

reconhecer a Linguagem não somente como um saber 

metalingüístico, ou como instrumento de comunicação, 

mas, sobretudo, como um mecanismo vivo, de natureza 

eminentemente histórica e social (ORLANDI, 1988). 

Foi a partir da necessidade da fixação da língua 

falada na escrita que a linguagem veio integrar-se ao 

mundo simbólico, dando à língua infinitas 

possibilidades de relações simbólicas. Dessa forma, a 

escrita não se tornou qualquer manifestação gráfica, 

mas um fenômeno assinalável na história da humanidade 

em que a representação gráfica só apareceu com o 

objetivo de representar a própria linguagem (grifo 

nosso). 

A linguagem escrita, no desenvolvimento histórico 

das interações sociais, tornou-se a forma mais eficaz de 

representação de linguagem humana, principalmente na 

inscrição, na fixação e na manutenção das formas 

ideológicas do pensamento dominante. Conforme 

enfatiza Auroux (1992, p. 66): 

 
Os conhecimentos dos ocidentais não dão apenas lugar 

às teorias sobre o nascimento da história das escritas, 

elas são um instrumento de dominação e de acesso aos 

saberes de outras civilizações, de que eles têm a perfeita 

consciência. 

Contudo, ao pensarmos a linguagem somente 

enquanto escrita, estaríamos negligenciando a própria 

subjetividade dos indivíduos em interação social, a 

colocar-se em um plano lingüístico distante do processo 

discursivo natural dos  falantes. 

A linguagem – enquanto sistema simbólico - 

representa o próprio ser humano, em todo seu processo 

histórico-social. Assim, ela está representada 

simbolicamente, nas mais diversas formas, conforme as 

necessidades históricas e sociais de interações humanas: 

nos gestos, nas ações, nas falas, nas escritas e, até mesmo 

nos silêncios 

É importante que, independentemente dos 

posicionamentos teóricos abordados, não se pense a 

escrita como a única forma de representação da 

linguagem (grifo nosso). E ainda, atentarmo-nos para a 

idéia de a linguagem humana encontrar-se historicamente 

determinada por inúmeros sentidos ideológicos. 

Observamos, enfim, o panorama histórico-social em 

que a instituição escolar assume o ensino de língua. 

Conforme nos alerta Orlandi (2002, p. 27): 

 
[...] a própria maneira de encarar a constituição da 

língua nacional, de concebê-la em sua historicidade, 

produz uma maneira de nos inscrevermos, com nossos 

métodos, em um domínio específico da história das 

ciências. E ao tomarmos um determinado lugar nessa 

história, estamos produzindo uma forma de 

conhecimento sobre a língua que constitui, por si, um 

modo de relação com a linguagem e uma posição teórica 

definida: a que vê a produção dos objetos simbólicos 

em movimento, como parte de uma história em    que 

sujeitos e sentidos se configuram. 

 
 

É nessa configuração histórica que o ensino da Língua 

se articula: favorecer e fixar as diferenças sociais ao primar 

apenas por uma das formas de representação simbólica da 

linguagem humana – a escrita. É no discurso de acesso ao 

saber lingüístico escrito que a escola configura a idéia do 

poder e da exclusão social. Discurso esse em que o saber 

ideologicamente legitimado exclui os falares linguageiros 

específicos das classes sociais menos favorecidas, em 

detrimento da idéia de que os outros saberes, oficialmente 

não legitimados, não são aceitos nas camadas sociais. 

Retomando Payer (2007a; 2007b; 2008), a escola 

deverá repensar o ensino de língua em uma perspectiva 

histórica  da  linguagem,  de  forma  a  permitir a 
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compreensão dos efeitos de sentidos produzidos na tensa 

relação aluno/professor com a língua, nas diferentes 

práticas de linguagem. Ou seja, “provocar uma mexida no 

estatuto daquilo que é constitutivo e daquilo que é 

representado no discurso” (PAYER, 2005, p. 54). 

A escola, para reformular o ensino de língua, deverá 

propiciar momentos reflexivos entre os profissionais de 

educação sobre as diferenças entre as matrizes teóricas e 

suas influências nos modos de conceber o ensino de 

língua, a permitir um novo olhar sobre os processos 

ideológicos de determinação no processo de identificação 

e de inscrição dos sujeitos-aprendizes na linguagem escrita. 

Em conseqüência, um novo modo de organização do 

processo “ensino-aprendizagem” da língua, que prevê o 

trânsito entre as distintas materialidades lingüísticas e seus 

efeitos de sentido na relação do sujeito-aprendiz com 

língua, nas mais diferentes práticas sociais de linguagem. 
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RESUMO 

 

 
O presente artigo apresenta a pesquisa realizada com micro e pequenas empresas do Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Eletroeletrônica de Santa Rita do Sapucaí que busca identificar o conhecimento e uso dos princípios gerenciais de 

projetos nas empresas dessa região. Apresenta-se uma conceituação da atividade de gerenciamento de projetos e do 

conceito de APL. O questionário proposto busca identificar atividades de planejamento e controle de projetos nas 

áreas de conhecimento propostas pelo PMI. Os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos quanto ao grau 

de maturidade das empresas e quanto aos processos gerenciais em   projetos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. APL. Santa Rita do Sapucaí. PMI. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This article presents a micro and small organization research done in the electro electronic Local Productive Arrangement 

(APL) of Santa Rita do Sapucaí which try to identify the knowledge and the use of the principles of project management 

companies in that region. It presents a conceptualization of activity, project management, and the concept of APL. The 

proposed questionnaire tries to identify planning and control activities in projects in the PMI knowledge area. The 

results are presented and it is discussed the maturity degree of companies about the processes in project management. 

 
Keywords: Management projects. APL. Santa Rita do Sapucaí. PMI. 
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INTRODUÇÃO 

 

A competitividade entre as empresas torna a 

atividade de desenvolvimento de projetos estratégica para 

a sobrevivência e crescimento dos negócios, em especial 

para segmentos com forte presença de tecnologia. 

Existe uma sinalização do mercado, em grandes 

corporações ou em negócios menores, para a importância 

cada vez maior do gerenciamento eficaz de projetos. Essa 

preocupação justifica-se pela redução dos tempos de 

projetos, acelerada pela competição entre as empresas, 

pelos avanços tecnológicos, e pela relevância desses 

projetos para o cumprimento dos objetivos estratégicos 

das  empresas. 

Em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, existe o 

que se convencionou chamar de um Arranjo Produtivo 

Local (APL) voltado para o mercado de eletroeletrônica. 

Nele várias empresas de base tecnológica nacionais 

atuam e, conforme será demonstrado, realizam 

intensivamente projetos de desenvolvimento de novos 

produtos ou  prestação de serviços. 

 

“A competitividade entre as empresas 

torna a atividade de desenvolvimento de 

projetos estratégica para a sobrevivência e 

crescimento dos negócios.” 
 

 
Buscou-se fazer um levantamento do conhecimento e 

uso de técnicas e habilidades de gerenciamento de 

projetos pelas micro e pequenas empresas do APL de 

Eletroeletrônica. Por meio de uma pesquisa conduzida com 

uma amostra significativa das empresas de base 

tecnológica deste município, obteve-se um perfil de como 

estas tratam a questão de gerenciamento de projetos no 

contexto de seus  negócios. 

Inicialmente é apresentada uma revisão dos 

conceitos de gerenciamento de projetos, em seguida 

caracteriza-se o conceito de APL e apresentam-se dados 

sobre o APL de Eletroeletrônica e por fim discutem-se os 

resultados obtidos com a  pesquisa. 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo o Project Management Institute (PMI, 2004) 

o gerenciamento de projetos pode ser definido como: a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto, a fim de atender as suas 

demandas, sendo realizado por meio da integração dos 

seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento. 

As demandas do projeto a serem atendidas refletem 

as expectativas dos envolvidos no projeto, ou 

stakeholders, que em última instância, se reduzem aos 

termos da “restrição tripla”, que, segundo Newel (2002), 

são tempo, custo e um terceiro fator. Este último fator pode 

ser encarado como escopo ou qualidade, dependendo do 

enfoque dado pela instituição. 

Apesar de a atividade de gerenciamento de projetos 

ser tão antiga quanto a existência de projetos complexos, 

e, portanto, remontando à antiguidade, os primeiros a 

estudar de forma científica o tema foram Taylor (1911), que 

propôs a divisão dos trabalhos em seus elementos 

fundamentais, e Gantt (1919), que deu enfoque à ordem 

em que as tarefas dos projetos eram executadas. O tema 

ganhou importância com a corrida armamentista e 

tecnológica a partir da década de 1950, impulsionada pela 

guerra fria. Muitos dos conceitos foram criados 

aprimorados nos grandes projetos de exploração espacial 

dos anos 60 e 70. 

Atualmente, existem diversos guias e metodologias 

que buscam consolidar as melhores práticas do 

gerenciamento de projetos, propostos por instituições 

internacionais como: 

· PMI – Project Management Institute; 

· IPMA – International Project Management 

Association; 

· OCG – Office of Government Commerce do Reino 

Unido; 

· ISO – International Organization for 

Standardization. 

 
Adotamos para este trabalho a metodologia proposta 

pelo PMI em seu Project Managemnt body of knowlogment 

(PMBOK). 
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Ciclo de vida do projeto 

 

Admite-se que a vida de um projeto pode ser dividida 

em fases, a saber: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento. Ao contrário do que possa 

parecer a princípio, não se trata de fases seqüenciais e 

excludentes, mas de conjunto de atividades inter- 

relacionadas e co-temporais. Ao se planejar e executar o 

projeto, algumas etapas de encerramento já podem ser 

sendo realizadas; durante a execução existem atividades 

de planejamento; o monitoramento ocorre juntamente com 

todas as demais etapas. 

 
Áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

 

O PMI propõe uma divisão das competências de 

gerenciamento de projetos em áreas de conhecimento. O 

conjunto dos processos envolvidos nessas diferentes áreas 

de conhecimento compõe a metodologia de 

gerenciamento de projetos. 

Segundo o PMI (2004), as áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projeto são: 

- Gerenciamento de integração do projeto: trata dos 

processos e atividades que integram as demais partes 

do gerenciamento de projeto. 

- Gerenciamento de escopo de projeto: inclui as 

atividades que descrevem o trabalho que deve (e que 

não deve) ser realizado para a conclusão do projeto e 

o planejamento das entregas (deliverables) ou saídas 

esperadas do projeto. 

- Gerenciamento de tempo do projeto: define os 

processos ligados a definição e seqüência de 

atividades, alocação de recursos, estimativa de 

duração de atividades e o monitoramento de como o 

projeto se desenvolve ao longo do  tempo. 

- Gerenciamento de comunicação do projeto: foca 

atenção no planejamento e controle da comunicação, 

no registro e troca de informações nos projetos. 

- Gerenciamento de riscos do projeto: descreve os 

processos relacionados a riscos em projeto, sua 

identificação, análise qualitativa e quantitativa e a 

formação dos planos para evitar e minimizar os riscos. 

- Gerenciamento de aquisições do projeto: trata dos 

processos ligados a compras para satisfazer as 

necessidades  dos  projetos. 

 
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

 

Os APL’s podem ser definidos como concentrações 

geográficas de empresas especializadas de um mesmo 

setor ou de um mesmo complexo industrial. 

Os clusters, como também são conhecidos, são 

formados ou têm participação significativa de pequenas 

e médias empresas, e uma forte interação com instituições 

de ensino e com Poder Público. 

A discussão sobre clusters e APL’s vem adquirindo 

crescente importância no país, em função da mudança 

no ambiente competitivo das empresas. Tais 

modificações acontecem simultaneamente à emergência 

de um novo paradigma tecnológico, que impôs um 

processo produtivo mais intensivo em conhecimento. 

Os APL’s permitem que as empresas, mesmo de pequeno 

porte, possam se concentrar em tecnologias de 

processos e produtos específicos e em seus mercados, 

terceirizando as demais etapas do processo fabril que 

não se enquadrem em seu core business .  A 

complementaridade dos negócios de um APL surge 

quando o foco de uma empresa é parte do processo da 

outra, surgindo então uma oportunidade de sinergia e 

pulverização do processo produtivo por diversas firmas. 

- Gerenciamento  de  custo  do  projeto: trata das    

atividades de planejamento, estimativa, orçamento e 

custos de projeto. 

- Gerenciamento de qualidade do projeto: envolve 

ações que garantam a qualidade do projeto, isto é, o 

cumprimento dos  objetivos  nele  propostos  e a 

“Os APL’s podem ser definidos como 

concentrações geográficas de empresas 

especializadas de um mesmo setor ou de um 

mesmo complexo industrial.” 

satisfação das expectativas dos   stakeholders.    

- Gerenciamento de recursos humanos do projeto: 

agrupa os conhecimentos ligados à equipe de projeto, 

a liderança e a resolução de conflitos no projeto. 

Contribuem para a formação de APL’s a localização 

em relação à origem da matéria-prima e ao mercado 
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“Os APL’s permitem que as empresas, 

mesmo de pequeno porte, possam se 

concentrar em tecnologias de processos e 

produtos específicos e em seus mercados.” 
 

 

consumidor. Além disso é de fundamental importância a 

existência de mão-de-obra qualificada e abundante nas 

áreas de especialização do APL. 

 
OAPL de eletroeletrônica de Santa Rita do Sapucaí 

 

Segundo o “Diagnóstico do Arranjo Produtivo da 

Indústria do Vale da Eletrônica”, Santa Rita do Sapucaí 

possui 34.920 habitantes. O PIB do município em 2004 foi 

R$ 446.560.000,00, o que contribui para um PIB per capita 

de R$ 13.211,00, superior ao da Capital e à média do estado 

de Minas Gerais. São cerca de 120 empresas que empregam 

mais de 8.000 funcionários direta ou indiretamente. Destas, 

86,59% são classificadas como micro ou pequenas 

empresas segundo os critérios do IBGE (número de 

funcionários). 

Essas empresas atuam nos mercados de 

eletroeletrônica, automação, telecomunicações e 

segurança, muitas delas fornecendo partes ou serviços 

para outras empresas do APL. Por volta de um terço dessas 

empresas exportam seus produtos. 

No APL do Vale da Eletrônica é muito importante a 

atuação das incubadoras de empresas, que ajudam a 

viabilizar os negócios nascentes e auxilia-os a desenvolver 

capacidades  gerenciais  e  habilidades competitivas. 

 
METODOLOGIA 

 

Foi apresentado a diversas empresas da cidade um 

questionário composto de dezoito perguntas de múltipla 

escolha e três perguntas quantitativas. As respostas foram 

contabilizadas conforme os resultados apresentados a 

seguir. 

As perguntas abrangeram todas as áreas de 

conhecimento da gerência de projeto, segundo o PMI, 

com exceção de aquisições por serem muito específicas. 

Os processos de integração do projeto estão evidenciados 

pela  interação  entre  os  demais  e  as ferramentas 

computacionais de gerência. As questões apresentadas 

exploraram os aspectos de planejamento e monitoramento 

do projeto. 

 

“No APL do Vale da Eletrônica é muito 

importante a atuação das incubadoras de 

empresas, que ajudam a viabilizar os 

negócios nascentes e auxilia-os a 

desenvolver capacidades gerenciais e 

habilidades competitivas.” 
 

 
O espaço amostral compreendido pela pesquisa 

representa cerca de 10% das empresas do APL de 

Eletroeletrônica, compreendendo apenas micro e pequenas 

empresas. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

 

Das empresas pesquisadas 58,3% são empresas 

incubadas, seja na incubadora do município (Prointec) seja 

na incubadora do Inatel. 

Dois terços das empresas realizam desenvolvimento de 

projetos personalizados ou customização de seus produtos, 

o que mostra uma intensiva atividade de desenvolvimento 

de projetos. Em média, as empresas planejam realizar 7 projetos 

em 2008, mas algumas delas ultrapassam a marca de 20 

projetos neste ano. 

Com relação a recursos humanos, as empresas têm em 

média 10 funcionários, e destes 53% estão envolvidos 

diretamente com atividades de desenvolvimento de projetos. 

Existe a preocupação com a atualização tecnológica desses 

profissionais, visto que 50% delas realizam treinamentos 

eventuais e 25% têm um cronograma pré-definido de 

capacitação. Contudo, 25% das empresas ainda não oferecem 

oportunidades de capacitação a funcionários. Na grande 

maioria (75%) das empresas o responsável pelo 

acompanhamento dos projetos é um dos sócios, refletindo a 

importância que os projetos têm na organização. 

Curiosamente, em nenhuma das empresas pesquisadas havia 

um profissional dedicado exclusivamente à gerência de 

projetos, cabendo esta também a um gerente de outra área 

(8,3%), ou aos próprios desenvolvedores (16,7%), como pode 

ser observado no gráfico 1. 
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“Dois terços das empresas realizam 

desenvolvimento de projetos personalizados 

ou customização de seus produtos, 

o que mostra uma intensiva atividade de 

desenvolvimento de projetos.” 

 

Com relação à alteração do escopo, 59% responderam 

que realizam uma análise crítica antes de aceitar uma 

alteração. 33% aceitam alterações a qualquer momento do 

projeto, o que coloca seriamente em risco o cumprimento 

de prazos e orçamentos propostos. No extremo oposto, 

8% das empresas não aceitam alterações de escopo, o que 

pode comprometer a flexibilidade das empresas e satisfação 

   do cliente. 

 
 

Fica evidenciado que existe uma preocupação com o 

planejamento dos projetos, pois todas as empresas 

realizam algum tipo de reunião ou plano antes da execução. 

Contudo, 50% das empresas não têm um processo 

documentado de planejamento de projeto. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Alterações de escopo de projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 1 – Responsável pela gerência de projetos. 

 

Quanto ao escopo dos projetos, evidencia-se um fato 

preocupante de que 58,3% das empresas não documenta 

ou documentam informalmente o escopo dos projetos. 

Além disso, 16,7% documentam o escopo somente por 

meioatravés de contrato. O gráfico 2 apresenta esses 

resultados. 

 

GRÁFICO 2 – Documentação do escopo. 

O planejamento do tempo dos projetos recebe 

atenção das empresas, e 83% delas dividem o projeto em 

etapas ou atividades e realizam um planejamento de 

duração destas. Entretanto, apenas 58,3% delas fazem o 

controle da duração das etapas planejadas, e 33,3% 

controlam apenas o prazo de entrega final. Nota-se aqui 

uma falta de ações de controle no decorrer do projeto para 

garantir que o planejado seja cumprido. 

O custo do projeto é planejado por todas as empresas, 

mas 41,7% estimam apenas os gastos com materiais e o 

restante considera também a estimativa de gastos com 

pessoal. No quesito custo temos um acompanhamento 

mais efetivo, visto que 75% das empresas acompanham 

os gastos no decorrer do projeto e o restante realiza uma 

análise de gastos após a conclusão do projeto. 

Quanto à qualidade do projeto (por qualidade do 

projeto entende-se atendimento de prazo, custo e escopo 

planejado, e não deve ser confundida com a qualidade do 

produto desenvolvido), existe um acompanhamento ao 

longo do projeto por apenas 33% das empresas. Metade 

delas avalia a qualidade apenas ao término do projeto, 

quando geralmente é tarde demais para qualquer correção. 

Mais preocupante ainda, é que 
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16,7% não realizam qualquer controle de qualidade do 

projeto. O gráfico 4 apresenta este cenário. 

 

 
GRÁFICO 4 – Controle da qualidade em projetos. 

 
No que se refere à gestão da comunicação dos 

projetos, observamos uma fragilidade das empresas já que 

apenas 33,3% registram de forma escrita a comunicação 

nos projetos. 58,3% realizam comunicação de forma oral, o 

que pode ocasionar sérios  mal-entendidos. 

Apenas um terço das empresas pesquisadas realiza 

planejamento de risco no projeto. Destas, 25% realizam 

planos de contenção (para evitar a ocorrência dos riscos), 

75% fazem planos de contingência (para minimizar o 

impacto do risco) e 50% fazem reservas financeiras no 

orçamento de projetos para  eventualidades. 

Objetivando um processo de melhoria contínua, 33,3% 

das empresas fazem registros das lições aprendidas em 

projetos para uma posterior consulta. 

O gráfico 5 apresenta o uso de ferramentas 

informatizadas para gerência dos projetos. 

 
CONCLUSÕES 

 

Pelos resultados obtidos podemos afirmar que existe 

sim uma preocupação com planejamento e controle de 

projetos nas pequenas e médias empresas do APL de 

eletroeletrônica de  Santa  Rita  do  Sapucaí. Muitas 

GRÁFICO 5 – Ferramentas de controle de projeto. 

 
fragilidades no entanto, evidenciam uma falta de 

conhecimento das técnicas de gestão de projetos por uma 

parte significativa das empresas. Também merece nota a 

inexistência nas empresas pesquisadas do “Gerente de 

Projeto” com essa qualificação específica. Nota-se que em 

sua maioria os profissionais envolvidos ou responsáveis 

pelo desenvolvimento têm perfil técnico e, infelizmente, 

constata-se que não existem disciplinas voltadas à gestão 

de projetos nas instituições de ensino da região. Contudo, 

esse cenário tende a mudar devido a oferta local desse 

profissional pela recente criação de cursos que visam 

suprir essa carência. 

Além disso, observou-se pouco uso das 

ferramentas específicas de gerenciamento de projeto. O 

maior uso destas poderia ocasionar maior controle e 

eficiência no acompanhamento dos projetos. 

Para trabalhos futuros nessa área, propomos a criação 

de critérios e pontuações que permitam classificar as 

empresas quanto à maturidade de seus processos de 

gerenciamento de projetos, compará-las com as demais 

empresas do APL e acompanhar sua evolução ao longo 

tempo. 
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